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Čtvrtletník Cibule a Kebule pro dětské domovy

Veronika Kašáková

Exkluzivně pro Zámeček

ÚVODEM

Slovo nového šéfredaktora
Milá Zámečata,
bohaté žně akcí vystřídají okurkovou sezónu, která se chýlí
ke konci. A až budete mít první
volný víkend, zjistíte, že začaly
letní prázdniny. Nejmilejší
koncerty, olympiády, DD CUPy,
memoriály, závody, vzdělávací
víkendovky, Slavatovy triatlony
a další akce má mnoho z vás
ještě před sebou!
Zatímco ostatní velká média už popelné řešit nebudou, protože o něm natáčela/psala a pro diváky by to
už nebylo tak „cool“, my ho budeme řešit do té doby,
dokud se nás bude týkat. Pokud někdo přijde na to,
proč některým úředníkům nepřijde divné požadovat
prachy za svoz odpadu od někoho, kdo vyrůstal v
děcáku, napište mi. Mně nad tím prostě zůstává rozum
stát a nechápu to.
Nový Zámeček přináší zajímavé rozhovory. Jeden
z nich například s Verčou Kašákovou, která se z odloženého dítěte v taxíku dostala na přehlídková mola
a ukázala, jak důležité je se nevzdávat. Budete se moct
podívat, jak vypadal Zámeček před 10 lety. S Albínem,
novým šéfredaktorem dětské redakce, jsme vyrazili
do děcáku ve středočeských Ledcích na návštěvní víkend a bylo to fakt super! Pokud byste chtěli, abychom
přijeli i k vám, stačí napsat.
Víte, co mě teď trápí? Když zadáte do facebookového
vyhledávače Zámeček, najde vám všechny, jenom ne
ten náš. Dostanete se k nám „jednodušeji“ – přes fcb
stránku Přiznání dětských domovů, kde už jednoduše
ten správný Zámeček najdete.
Snad vás nový tištěný Zámeček 118 dostane do pohody
a budete si užívat, už o něco teplejší, jaro!
Lukáš Kotlár, šéfredaktor
lukas.kotlar@zamecek.net
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V Býchorech
budují nové stáje
a větší výběh
DDŠ Býchory rozšiřuje svou
farmu nejen o nová zvířata, ale
rovnou i o půdu. Děti i vychovatelé
dobře vědí, že o zvířata má být
dobře postaráno! Býchory získaly
další pozemky, kde budují nové
stáje a ještě větší výběh pro devět
koní. Kromě koní domov pečuje
o kamerunské kozy, ovce, jehňata, kůzlata, osla Matěje, kočky,
psa Getsbiho, králíky, slepice
a taky o jedno asijské prase.
Miloš Nguyen

Soutěž / Akce

Bílá vrána 2015
Cílem ocenění BÍLÁ VRÁNA
je poukázat na nesmyslnost
předsudků, které máme
jako společnost, a představit veřejnosti lidi z dětských
domovů jako osobnosti
stejně schopné jako jsou jejich vrstevníci. Naší snahou
v konečném důsledku je
sejmout z nich ten pomyslný cejch, že vyrůstali
v ústavu, a pro ty, které
cesta z dětského domova
teprve čeká, přinést pozitivní vzory a inspiraci.
Přihlašte a oceňte své
známé!
1. Kategorie:

Mladí lidé
Znáte někoho, kdo:
• žije alespoň 3 roky
mimo dětský domov?
• má alespoň 1 rok sta-

bilní zaměstnání nebo
podnikání?
• má, kde bydlet?
• je schopen platit své
závazky (není dlužníkem)?
31.3.

NK Havířov

9.4.

NK Brno

(Ocenění pro nejlepší tety/
strejdy a ředitelky/ředitele
v DD)

11.4.

Florbal Ústí (kvalif.)

15.4.

NK Přerov

Návrh musí obsahovat:
• jméno a příjmení navrhovaného pracovníka,
titul, kontaktní adresu
• pracoviště strejdy/tety
nebo ředitele
• zdůvodnění navrhovaného ocenění

18.4.

NK Boršov

24.4.

NK Holice

25.4.

DD CUP - Memoriál

6.5.

NK Česká Lípa

12.5.

Slavata TT Praha

14.5.

Slavata TT Tábor

19.5.

Slavata TT Brno

20.5.

Slavata TT Telč

21.5.

Slavata TT Pardubice

24.5.

Běh s batohem Praha

26.5.

Slavata TT Náchod

29.5.

NK - finále Plzeň

30.5.

Out of Home Praha

5.6.

Sport. hry Solenice

2. Kategorie:

Poklad v srdci

3.Kategorie:

Zaměstnavatelé

Víte o společnosti, která
zaměstnává lidi s ústavní
minulostí a zaslouží si za to
ocenění?
Uzávěrka přihlášek:
je 30.6.2015
Online formuláře:
na www.zacnispravne.cz

Patronkou Bílé vrány 2015
je Veronika Kašáková

Více na zamecek.net
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Ochutnávka

„Popelné“

Anketa: odchod z domova
Jak se těšíte/netěšíte na
odchod z děcáku do svobodného života? A jak vás
na tuto situaci v domově
připravují? Myslíte si, že to,
co pro vás v domov v této
souvislosti chystá a učí,
má smysl? Zeptali jsme se
ve velké anketě v několika
dětských domovech. (10-13)

Víte, že i když to nevíte, možná už teď dlužíte
spoustu peněz? Jde o
poplatek za odvoz popelnic,
který byste podle nesmyslných zákonů měli platit
„doma“, i když bydlíte v
děcáku.���������������������(20-23)

Víkend v DD Ledce
Lukáš a Albín se vydali
na výzvědy do Dětského
domova Ledce. Jak to tam
funguje?.�������������������(30-33)

Historie
O čem psal Zámeček před
10 lety - roku 2005?.......(38)

Začal DD CUP
Reportáž redaktora
Zámečku z prvního dílu DD
CUPu, tradičního turnaje ve
stolním tenisu.��������� (24-27)
Veronika pro Zámeček
Finalistka soutěže Česká
miss si povídala s redaktory Zámečku o svém životě
v dětském domově i o tom,
jak chce dětem z domovů
pomáhat. .����������������� (16–19)
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DofE
Setkají se kluci z DDŠ
Veselíčko s vévodou
z Edinburghu? A co vlastně
dělají?�����������������������(44-47)

Tiráž

Zámeček podporují
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Do čísla přispěli:
Dominika Balamucká (DDÚ Bohumín)
Kristína Trebišovská (DD Dolní Počernice)
Veronika Kašáková (dříve DD Vysoká Pec)
Maty G. (DD Tuchlov)
Hana Mrvíková (VÚ Valašské Meziříčí)
Katka Polášková (dříve DD Jemnice a Tišnov)
Jiří Kučera (DD Hrotovice)
Kryštof (DDŠ Býchory)
Alex Chludilová (Vteřina poté, dříve DD Polička)
kluci z DDŠ Veselíčko
a redakční týmy z dětských domovů:
• DD Ústí nad Labem - Střekov
• DD Hrotovice
• DD Domino Plzeň

www.zamecek.net
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Zámeček | FCB a INTERNET

Nebaví tě noviny?

...ale hltáš novinky,
zajímavosti a drby?
Sleduj nás
na internetu!
FCB:
Zámeček
FCB:
Přiznání dětských
domovů
web:
www.zamecek.net
6

NEW JOB NEW LIFE | Neziskovky

Končíš v děcáku?
Hledáš práci?
Milí přátelé,
máme radost, že se s vámi
opět můžeme na stránkách
Zámečku setkat a podělit
se o novinky z New Job
New Life. Určitě víte, že
máme na mysli burzu práce, která je určená právě
vám a pomáhá vám najít
vhodnou brigádu (pokud
ještě studujete) nebo práci
(pokud se chystáte na odchod z dětského domova).
Od začátku roku už získalo
pracovní příležitost šest
z vás – a to není málo.
Chápeme, že hledat brigádu nebo první zaměstnání
je pro člověka úplně nová
zkušenost, chce to najít
v sobě pevnou vůli a hlavně

vědět, kde a jak hledat.
Proto pro vás průběžně
připravujeme praktické semináře - zkrátka programy,
při kterých si sami vyzkoušíte, jak napsat životopis,
kam ho vlastně poslat a jak

se připravit na pohovor.
V lednu se takového programu zúčastnily děti
z Vranova, Brna a Mikulova.
Napsaly nám: „Dalo mi
to dost, dobrý bylo téma
životopisu. Scénky byly
super. Těším se na video.“
Tentokrát se chystáme
přesunout z Moravy do

severních Čech, další program se bude konat v Ústí
nad Labem. Pokud tedy jste
z blízkého (i vzdálenějšího)
okolí, máte příležitost se
16. dubna zúčastnit. Jak se
přihlásit určitě víte - tedy
telefonicky nebo e-mailem,
případně na facebooku.
Na dalších stránkách najdete rozhovor s Kristínou,
která si díky projektu našla
brigádu v hotelu. Příležitost
čeká i vás. Nezapomeňte
na to, že New Job New Life
je určen právě vám. Nejvíc
aktuální budou nabídky
práce pro vás, kteří v letošním školním roce končíte
studium a odcházíte z dětského domova, ozvěte se
nám, ať máme šanci vám
s hledáním
zaměstnání
pomoct.
Těšíme se
na vaše
zprávy můžete posílat mejly,
telefonovat
nebo psát na
facebook.
Simona
Petrejová

Kontakt: simona.petrejova@terezamaxovadetem.cz, 733 782 071
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Neziskovky | NEW JOB NEW LIFE

Kristína Trebišovská:

Pokojská? Dobrá zkušenost!
Osmnáctiletá Kristína se
narodila na Slovensku,
od 10 let žije v Česku a od
15 v DD v Praze – Dolních
Počernicích. Ve cvičném
bytě zůstává „na dohodu“
kvůli studiu na zdravotní
škole. Studuje obor ošetřovatelka a v budoucnosti by
ráda pracovala s novorozenci a kojenci, avšak díky
projektu New Job New Life
si vyzkoušela něco úplně jiného. Pracovala jako
pokojská v Hotelu Fortuna
City a jak říká: „Nebyla to
lehká práce a nikdy jsem si
nepředstavovala, že něco
takového budu dělat.“

Jak ses dostala do děcáku
v Dolních Počernicích?
Doma jsem se hádala
s mámou, nechodila jsem
do školy - propadla jsem
a máma neměla peníze. Nejdříve jsem šla na
policajty, ti mě vzali do
diagnostického ústavu,
kde jsem byla čtyři měsíce
a potom jsem se dostala
Dětského domova v Dolních
Počernicích.
Co děláš ve svém volném
čase?
Baví mě koukat na filmy,
chodit s přítelem ven.
Skoro každý den jsme
8

spolu. Chodím do autoškoly
a na doučování angličtiny.
Každý den můžu být venku
do desíti hodin. O víkendu
můžu být, kde chci, ale
musím to nahlásit.

Jak se studentka zdravotní
školy objeví v roli pokojské?
Šlo především o to si najít
brigádu. Chtěla jsem mít
nějaké peníze. Navíc
v domově chtějí, abychom
chodili na brigády a stejně
bychom něco dělali. Třeba
okopávali záhonky na
zahradě - zadarmo a 5
hodin. Radši tedy někde

budu pracovat za peníze
a naučím se něco nového,
než kopat záhonky. Měla
jsem 80 korun na hodinu,
na měsíc to bylo okolo tří
tisíc. Ještě, že mně v domově nekontrolovali finance,
protože byly vždycky rychle
pryč. Utratila jsem to za
oblečení.
„Vzala jsem si s sebou životopis, abych nevypadala
jako trubka.“
Jak to probíhalo, než jsi
nastoupila do práce?
V domově jsem se dozvěděla o tomto projektu a líbila

NEW JOB NEW LIFE | Neziskovky

se mi možnost jít do práce.
Tety se domluvily s NJNL
a já jsem šla na pohovor.
Mluvili jsme o tom, co
očekávám a co očekávají
oni. Byl tam ředitel a personalistka hotelu, Simona
Petrejová za NJNL a hlavní
pokojská. To bylo v hotelu
Fortuna.

Jak vypadal tvůj pracovní
den?
Převlíkala jsem postele, utírala prach, uklízela koupelny
a vyměňovala ručníky. O víkendu jsem vstávala v 7 a v 8
jsem začínala pracovat. Když
jsem přišla poprvé, myslela
jsem si, že mi Ukrajinky vše
detailně ukážou, ale bylo to
velmi narychlo, tak jsem pak
různě chodila po pokojích
a koukala, jak to má všechno
správně být.
Ve dvou jsme dělaly jedno
patro. To je 20 pokojů,
vždycky to bylo do těch tří
hodin. Mladé Ukrajinky za
mnou chodily a ptaly se mě,
jestli nechci pomoc - třeba
když jsem měla teplotu
a viděly, že mám kašel
a jsem bledá.

Jak se Ti žije ve cvičném bytě
a v čem se to liší od klasického startovacího bytu?
Už půl roku jsem sama ve
cvičném bytě na zámečku
a je to paráda, mám klid.
Dají mi 7 tisíc na měsíc
s tím, že si z toho platím
OpenCard, léky, drogerii,
nájemné a jídlo. Teď jsem
měla nájem 1 326 korun
a bude se to o něco zvyšovat. Vždycky jsem na nájem
měla, peníze si nechávám
u přítele. V bytě pořád
uklízím, otevřu si knížku,
maluju si a tak… Ve startovacím bytě může být někdo
rok, když už si třeba dodělá
školu. Platí nájem či jídlo
úplně sám a pro začátek už
mají vybavený byt. Jedou
opravdu za sebe.
Jdete do startovacího bytu?
Nechoďte do restaurací
a naučte se vařit!
Jak to máš s jídlem, vaříš si?
Na jídlo mám 107 korun
na den. Vaření mě nebaví
a většinou taky nevařím.
Ve škole mám oběd, občas
si koupím bagetu, vlastně
pořád si něco k jídlu kupuju. Nejvíce peněz utratím
za drogerii a jídlo. Kdybych
měla poradit těm, kteří
půjdou do startovacích bytů
– ať nechodí do restaurací a naučí se vařit, já na
tom jídle utratím hrozně
moc. Jeden čas mi nešla
pořádně pračka a musela
jsem kupovat drahé kapsle,

takže jsem na tom hodně
prodělala, ale už mám
novou pračku.

Jak hodnotíš svoji zkušenost
v hotelu Fortuna? Bavilo tě
to?
Pokojská není lehká práce.
Nikdy jsem si nepředstavovala, že budu dělat pokojskou. Před zdravotní školou
jsem chodila na dvouletý
obor pečovatelka, takže
jsem měla zkušenosti
z praxe v nemocnici a úklid
mě baví. V hotelu musí být
vše rychle kvůli odjíždění
a najíždění nových klientů.
Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Chtěla bych být zdravotní
sestra a dělat u novorozenců a kojenců. Nejdříve
si chci udělat maturitu. Teď
studuju tříletý obor, pak mě
bude čekat ještě nástavba. V domově jsou rádi,
že studuju. Pokud nebudu
dělat žádné průšvihy, v bytě
můžu zůstat po celou dobu
studia.
Máme ještě možnost startovacích bytů, ale jelikož
studuju, tak bych to neutáhla. Přítel mi říkal, ať jdu
bydlet k němu, ale nechci
se osamostatnit, dokud
nebudu vyučená, protože
pak už můžu mít práci.
Lukáš Kotlár

www.newjobnewlife.cz
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Anketa | ODCHOD Z DD

anketa
Jak to u vás chodí s přípravami na

samostatný život?
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ODCHOD Z DD | Anketa

Startovací byty

Nákupy a antikoncepce

Většina domovů už dnes má cvičné nebo
startovací byty, ve kterých žijí starší
už skoro „sami“. V domovech, které se
zapojily do ankety, mají tyto byty dokonce všude. Většinou od 18 let (78 %), ale
někde už i pro mladší (22 %)

Mezi věcí potřebnou a nadstandardní bývá
v DD tenká hranice. Někdy se stává, že vám
domov některé věci nezaplatí a na řadu přichází kapesné. Pouhých 39 % na straně těch,
kterým je zaplaceno vše, nás příliš nepřekvapuje. 47 % musí zapojit vlastní kapesné. Ale:
14 % si z kapesného platí i antikoncepci!

od 17 let
platím si
antikoncepci

koupí mi vše

od 18 let

nekoupí mi vše

Kámoš/ka přes noc?

Mluvíte o budoucnosti?

Ačkoliv by se zdálo, že v děcáku nesmí
přepsat nikdo jiný, než děti z dětských
domovů, známe případy, kde ředitelé/
ředitelky s přespáním hostů nemají problém. Pozitivní výsledek 85 % je jasným
důkazem. Že to u vás je jinak? Časy se
mění...

Bavit se o vaší budoucnosti s vychovateli
je velmi důležité. Mnohdy vás můžou
motivovat a ukázat správným směr, jindy
vám řeknou svůj názor, který se vám
nelíbí a nesedí k vaší představě například
o studiu či budoucím povoláním.
96 % procent „mluvících“ považujeme za
skvělý výsledek!

nemůže přespat

může přespat

ne

ano
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Anketa | ODCHOD Z DD

Staráte se o prcky?

Jsi „ve vztahu“?

Občas během denního blázince není divu,
že vychovatelé ocení vaši pomoc
s menšími dětmi. Ukázalo se, že v 72%
se s tím odpovídající setkávají. Je to
pozitivní signál a určitě by to tak mělo být
– pro mnoho z vás to může být užitečnou
součástí příprav do života.

Říká se, že ve dvou se to lépe táhne, což
se třeba při odchodu z DD může hodit.
Zajímalo nás proto, jak jste na tom se
vztahy už teď. Z výsledků vyplývá, že mít
vztah je častým fenoménem, ne však
prioritou. A většna mimo domov...

ne
ano
ne
ano

mimo DD
ano - v DD

Další odpovědi

Rodiče x nový domov?

Ne všechna témata jsme shrnuli do samostatných grafů. Máme i další zajímavé
odpovědi.

Velmi často se setkáváme s tvrzením, že
děti chtějí po odchodu zpět k rodičům,
nebo že rodiče čekají, až bude dětem
18 let a mnohdy z finančních důvodů se
rádi přihlásí a ocení, že jejich dítě chce
k nim zpět. 84 % vypovídá o tom, že většina dětí by chtěla začít žít vlastní život.

Například praní prádla - tam by byl graf
složitý a jednoduchý zároveň. Všichni
totiž uvedli, že mají společnou prádelnu
pro celý domov a zároveň si některé věci
perou sami ve svých rodinkách.
Otázku o „hospodaření s penězi“ jsme asi
nepoložili správně. Všichni totiž napsali,
že s penězi si hospodaří sami, někteří
ale zároveň dodali, že kapesné „fasují“
jednou týdně od vychovatele, jinak by vše
utratili...
A pak jsou tady akce různých organizací,
jejichž cílem je připravit vás na život. Těm
se budeme věnovat v příštích číslech.
12

nevím
s rodinou

vlastní život

ODCHOD Z DD | Anketa

Odpovědi, které zaujaly
• Startovací byty máme
u nás od sedmnácti let.
• Většinou si beru kapesné k sobě, jednou
za měsíc.
• Tampony a oblečení mi
DD nekoupí.
• Kosmetiku a kredit si
platím sám.
• Když ztratím pero nebo
ho zničím - koupím
z kapesného.
• Máme prádlenu - pouze si pereme spodní
prádlo.

mi, vážím si toho…
• Na jednu stranu se
těším, ale na druhou
stranu zase ne...protože se hodně bojím, že
bych vše nezvládla.
• Netěším, protože se
bojím, že skončím blbě.
• Netěším se, jsem tu
rád. Strach má každý
a mezi ně patřím i já,
protože nevím, co mám
očekávat.
• Nejsem ve vztahu - ani
nechci být.

• Stačí mi že mám rodinu - vztah nechci…
• Pomáhám tetě s koupáním dětí, česáním a
uklízením.
• Vlastní život - s rodiči
ani náhodou...
• V domově jsem měla
všechno, ale jako
dospívající holka jsem
toužila po oblečení,
malovátkách, technologiích, které mi domov
nemohl poskytnout,
v tu chvíli jsem začala
chodit na brigády.

• Učíme se samostatnosti - třídíme a pereme si sami.
• Nebaví mě to, ale zase
si říkám, že se mi to
bude hodit do života.
Chodíme na různé akce
kde probíhají skutečné
“na zkoušku” pohovory
atd…
• Můžu přespat u kamaráda, pokud mi je
18 let.
• V DD nemůže přespat
kamarád/ka.
• Ano, mluvíme, ale snaží se mi moje nápady
vymlouvat, pomáhají

V některých domovech si musí holky antikoncepci platit ze svého
kapesného. Jak je to u vás?
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Jak žije Katka po odchodu z děcáku?

Žádná pohádka to rozhodně není
V roce 2000 jsem nastoupila do Dětského domova v Jemnici,
o tři roky později do Tišnova. Nechápala jsem, proč nemůžu
žít s rodiči jako ostatní děti.
Postupem času a přibývajícím věkem jsem začala
chápat, že takhle je to
správně. Když začaly odcházet z domova děti o pár
let starší, říkala jsem si, že
takovou chybu neudělám a
zůstanu, dokud můžu. Dva
týdny před mou plnoletostí
jsem začala uvažovat, že
odejdu. Nemělo to žádný
vliv na to, že jsem měla pří-

tele a byla do něj strašně
zamilovaná. Prostě jsem
chtěla odejít a taky odešla.
Dětictví
Naštěstí jsem zdědila
nějaké peníze po dědovi,
takže jsem neodešla, jak se
říká: “s holým zadkem”. Za
ty peníze jsem si vybavila
byt, platila nájem a o chvíli
později našla i práci jako

prodavačka v
knihkupectví. Bylo mi jedno, jakou budu dělat práci
hlavně, že nějakou mám.
Operace
Jednoho zimního období mi
začalo být pořád špatně.
Měla jsem strašný křeče
v břiše a nevěděla od čeho.
Kamarádka mě odvezla
do nemocnice a doktor
povídal: “Slečno, vy budete
muset jít na operaci, protože máte žlučníkové kameny, ale nejprve si musíte
obejít veškerá vyšetření.”
Pamatuji si to, jako by to
bylo včera, tak jsem si to
oběhala, abych to měla co
nejdřív za sebou.
Šok
Doktor mi dal termín
nástupu do nemocnice a já
pár dní před nástupem přišla na to, že jsem těhotná.
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Byl to hrozný šok. Nevěděla
jsem, co budu dělat a hlavně, jestli si to dítě nechám.
Pořád mi hlavou probíhaly
otázky. Jak se o to dítě
mám starat? No starat,
to ani ne. To jsem věděla
ze školy a něco ze svých
zkušeností. Spíš ta zásadní,
za co to dítě uživím, protože
přítel pobíral v tý době jen
částečnej invalidní důchod
a já ze svýho platu byla
ráda, že zaplatím nájem,
inkaso a něco mi zbyde na
jídlo a veškerý potřeby. To
není jako v domově, kdy
jsme dostávali kapesné
a utratili to za úplný blbosti.
Teď chodím do obchodu
s otázkou - a potřebuji to?
Kámen ze srdce
Nakonec jsme si to dítě
nechali. Pár měsíců před
narozením dítěte našel
přítel práci a ze mě spadnul
ten obrovský kámen otázek
a starostí, že to nezvládnu
a to miminko jednou dopadne jako já. Máme krásnou
zdravou holčičku Natálku,
s přítelem to teď v dubnu
bude pět let našeho vztahu.
A máme se všichni dobře.
A co mi vlastně život v domove dal? Třeba to, že jsem
se naučila vařit, to je totiž
ta jedna z nejzákladnějších
potřeb života.

A pak jsem ještě byla
nemocná tři měsíce po porodu se slinivkou a o malou
se musel starat můj přítel.
Já byla 14 dní na kapačkách
a pak týden na normálním
pokoji. Když jsem byla na
těch kapačkách, nesměla
jsem nic. Jen si otírat pusu
vlhkým hadříkem. Je to ten
nejlepší táta pro moje dítě
a taky diky němu to takhle
zvládám. On mně dával tu
naději, že to zvládneme
a budeme skvělí rodiče.
Život bez návodu
Hospodařit s penězi umím
až teď, ale to je tím, že
v domově jsem měla, co
jsem potřebovala, a tak mi
to bylo fuk. Ano občas, když

je mi ouvej, lituju, že jsem
udělala chybu a odešla. Ale
taky jsem jen člověk a život
nepřišel s návodem, jak ho
máme žít. Na to musíme
přijít věkem a zkušenostmi.
Já jen doufám, že budu
a chci být dobrá matka
a partnerka pro svého přítele. Abych aspoň ten svůj
dospělý život měla hezčí
než to dětství.
Tím bych chtěla poděkovat
všem tetám, jak mě vychovaly. Byly tu vždycky pro
mě, když jsem to potřebovala.
Katka Polášková
Dřive DD Jemnice a Tišnov

Nesměla jsem nic
Pořád ty kameny mám a na
tu operaci jsem nešla, když
jsem byla těhotná, protože
bych o to miminko přišla.
15
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Finalistka Miss VERONIKA KAŠÁKOVÁ:

Z děcáku v Peci
až na přehlídková mola
Veronika Kašáková vyrůstala v Dětském domově ve
Vysoké Peci. Stala se finalistkou České Miss 2014 a
napsala knihu z názvem:
„Zpověď: Z děcáku až na
přehlídková mola”.
S Veronikou jsme se dohodli, že jeden z vás může
knihu vyhrát. Výherce se
setká s Veronikou a obdrží
knihu do ruky přímo od
ni - osobně! A předtím si
můžete všichni přečíst
exkluzivní rozhovor.

Verčo, v kolika letech ses
dostala do dětského domova
a proč?
Byly mi čtyři roky, když
jsem se dostala do diagnostického ústavu v
Liberci a do dětského
domova ve Vysoké Peci pár
měsíců poté. Má maminka
byla těžká narkomanka.
Předcházelo tomu několik
událostí, byla otázka času,
kdy se ocitneme v domově.

Máma nás jednoho dne
nechala v taxíku.

„Myslela jsem si, jak jsem
skvěle připravena na život.
Mýlila jsem se.“
16

Připravoval tě
dětský domov
na samostatný
život?
Zúčastnila

jsem se besed, které byly
zaměřeny na budoucí život.
Tety nás motivovaly, horší
byl však můj zájem, ten
takový nebyl. Nezajímala
jsem se sama a nevěřila
jsem, že bych to nezvládla
s tím, co vím. To byla chyba.

VERONIKA K. | Rozhovor

blížit život venku a naslouNetušila jsem, jak těžké
Z domova jsem odešla
chat radám tet.
to pro mě bude a jak budu
v devatenácti. Ze začátku
sama, že vám vlastně nemá to bylo velmi složité, život
kdo pomoci. Je důležité
V čem by podle
naslouchat a připravit
tebe mělo spočívat
„Netušila jsem, jaké
se, mě ten nezájem
„přiblížení života
stál skoro půlmilionopovinnosti vůči státu máme, venku”?
vý dluh, který dodnes
V domově by se mělo
kolik stojí potraviny a jak
splácím.
začít hned
u malých děti, dostat
moc mi bude smutno.“
do praxe, aby se
Můžeš se svěřit, jak jsi k
před dětmi vyplňotakovému dluhu přišla?
valy složenky, aby si základní
zde venku je velmi rozdílný.
Udělala jsem si živnost,
věci kupovaly samy, aby
Člověk se musí spoléhat
o které jsem nevěděla, že
sám na sebe, chvílemi jsem docházely na úřady a k dokse daní. Nešla jsem na
torům samy, aby více mluvily
se cítila opravdu osamělá
pracovní úřad, neplatila
nahlas s dospělými. Já se
a často upadala do deprezdravotní a sociální pojišhrozně styděla a neuměla
sí. Nadělala jsem spoustu
tění, které jsem netušila,
projevit názor. Budujme sechyb z nevědomostí, které
že existuje. Bohužel, má
jsem měla. Dluhy, nedosta- bevědomí. Já snad zavítám
hloupost, veliká.
do všech domovů a všem
tek ošacení a hlavně lásky
to povím, mně uvěří - jsem
se na mně podepsaly. Je
Co tě čekalo po odchodu z
jedna z nich.
důležité v domově více přiděcáku? Co jsi prožívala?
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Co by podle tebe mohl dělat
dětský domov pro lepší
přípravu na samostatný
život?
Dnes je to už na mnohem
lepší úrovni, děti mají byty
a zkoušejí si samy žít, mají
více možností zapojit se do
různých projektů, kde živě
zkoušejí situace, které je
mohou venku překvapit.
Zlepšilo se to a v domovech
se všichni snaží, důležité je
vyvolat u dětí zájem, proto
volám na všechny strany.
Já jsem živý příklad, jak
spadnout na dno, přála
bych si ostatní děti před tím
uchránit. Stačí naslouchat
a věřit zkušenějším, nemyslet si, ze si tety plácají
játra. Ony to s námi myslí
vždycky dobře...

peču i vařím. Když mohu,
tak každý den.

Můžeš nám říct, jak ses
vlastně dostala do České
Miss?
Zkoušela jsem to asi třikrát, ne-li víckrát, a nikdy
mě nevybrali. Když jsem
měla poslední možnost,
kvůli věku - příští rok bych
už nemohla, protože bych
byla stará - tak jsem do
toho šla ještě jednou. Jsem
bojovník a za svými sny si
jdu. Říkala jsem si, že bych
si to celý život vyčítala, kdybych to alespoň nezkusila.
Zkusila jsem to a splnila
jsem si jeden ze svých snů.
Byla jsem finalistkou České
Miss. Od 17 až do 24 let mě
to nepustilo.

ho velice vážím. Ochraňoval
mě celý život a byl mi
dobrým vzorem. Tatínek
za námi jezdil celé dětství,
maminku jsem viděla po 16
letech na mých devatenáctých narozeninách.

Napsala jsi autobiografickou
knihu. Můžeš nám přiblížit,
co v ní je? Co tě motivovalo
napsat takovou knihu? Podle
recenzí je velmi úspěšná.
Řekla jsem si, že by mi
v dětství taková podobná knížka pomohla a že
vlastně na trhu chybí. Četla
jsem už jako dvanáctileté
děvče, a když jsem vyrostla,
zrovna na taková děvčátka
jsem si vzpomněla a chtěla
jsem jim pomoci. Občas
stačí sdílet své bolístky,
člověk zjisti,
že není sám.
Chutnalo ti jídlo v domově?
Navést někoho
A bavilo Tě vařit?
„Brácha Kája byl pro mě
na cestu a oživit
Milovala jsem jídlo
v domově, nikdy jsem si
máma, táta, brácha, kama- víru, která v nás
dříme. Je
nestěžovala. Jediné jídlo,
rád, přítel a parťák. Je to má o životě v děcákteré jsem nejedla a nejím
ku, o splněném
dodnes, je dušená mrkev,
jediná opravdová rodina.“
snu, naději, lásale v domově vařili skvěle.
ce, přátelství,
Hrozně ráda na to vzpoodpuštění, o mně, o mých
mínám. Sami jsme si vařili
Jak to máš dnes se svojí
bolístkách, pádech a víře,
každý druhý víkend, ale vůrodinou?
že to i přesto zvládnu!
bec mě to nebavilo. Neměla Mám svého staršího milojsem ráda, jak mě do toho
vaného bratra Káju, je to
nutí. Po odchodu
pro mě nejvzácnější člověk
Četla jsi, když jsi byla v doz domova jsem se ale stala
na světe. Je to můj životní
mově, časopis Zámeček?
vášnivou kuchařkou, ráda
hrdina. Vždycky se o mě
Ano, vždycky, velmi mě
staral a vždycbavil. Děkuji za něj. S nejky mi byl tou
větším zájmem jsem četla
„Splnila jsem si jeden ze
největší oporou. pravdivé příběhy dětí. Mám
Je to člověk
ráda opravdovost. Zámeček
svých snů. Jsem bojovník
s obrovským
jsem četla asi od té doby,
a za svými sny si jdu.“
srdcem a já si
co jsem čtení nebrala jako
18
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nepříjemný předmět ve
škole, ale jako zajímavý
odpočinek. Tedy od doby co
umím číst.

Máš nějakou nejhezčí i nejhorší vzpomínku na dětský
domov?
Křivdy i láska. Bolestivé
a radostné vzpomínky.
Šikana, strach a beznaděj.
Tety - to je to nejkrásnější
co mi domov dal, miluji je
všechny! Zasloužily by medaile! Nejhorší byla ztráta
jistoty, když jsem musela
domov opustit.

mi, že vím, jak se cítíte.
Děkuji, že jste si přečetli
můj rozhovor. Prosím buďte silní, věřte v sami sebe,
vše dokážete i nemožné.
Jsem velkým příkladem,
že to jde. Byla jsem smolař. Jste nejlepší děti, které
jsou tu, aby změnily svět k
lepšímu, jsem tu pro vás!
Objímám vás!
Lidé velmi rádi vyhledávají
negativní informace, svět
jim to zprostředkovává.
Televize, internet, reklamy jsou plné negativních
vjemů. Osobně se více zaměřuji na pozitivní zprávy,
snažím se je šířit a nepřemýšlet nad tím, co nám
chybí, ale být vděčná za to,
co mám. Lidé hodně přemýšlejí a málo se usmívají.
Neberte si nic osobně,
nedělejte si domněnky,
nehřešte slovem a dělejte
vše, jak nejlépe umíte - jak
radí Don Miguel Ruiz…

Jaká je tvoje rada pro děti
z DD, kteří se připravují na
samostatný život?
Jedině jejich vlastní zájem
o to, co je venku čeká,
může odchod ulehčit.
Říkat nám ostatní mohou
cokoliv, ale musíme chtít
se zajímat. Spoléhat se
sám na sebe a neočekávat.
Kdykoliv budu moc, jsem
tady pro děti, je ale velmi
nereálné všem pomoci, ale
Albín Augustín Balát,
věřím, že se z mých chyb
Lukáš Kotlár
děti poučí,
věřím jim.
Kdo budete
„Nauč se slzami v očích
chtít, můžete
mě napsat
se smát, nauč se pohladit
třeba na
se zavřenou dlaní, nauč se
Facebooku
do zpráv.
rozdat všechno a nemít nic -

pak poznáš,
Chtěla bys
něco vzkázat
čtenářům Zámečku?
Milé moje zlaté děti, jsem
jedna z vás, a proto věřte

že stojí za to žít.“

Soutěž
o knihu Veroniky Kašákové
a osobní setkání s finalistkou České Miss!

1. Proč chce Veronika navštěvovat dětské domovy?
a. Aby si s holkama povídala
o módě a líčení
b. Aby zblbla všechny kluky
c. Aby se podělila o své zkušenosti po odchodu z DD
2. Jak se jmenuje Veroničin
brácha?
a. Lukáš
b. Roman
c. Karel
3. V jakém dětském domově
Veronika vyrůstala?
a. DD Vysoká Pec
b. DD Vysoké Mýto
c. DD Vysoký Cíl
4. Jaké jídlo Veronika nejí?
a. krupicová kaše
b. dušenou mrkev
c. zeleninové rizoto
5. Jaké vlasy má Veronika?
a. světle hnědé
b. blond
c. zrzavé
Odpovědi posílejte na mail:
redakce@zamecek.net
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„popelné“
Zámeček vám přináší důležité téma, které se může
týkat mnoha z vás. Jedná
se o poplatky za odvoz
komunálního odpadu neboli
popelné. To narůstá v místě
trvalého bydliště, když za
vás rodiče tyto poplatky
v době vaší nezletilosti
neplatí. V 18 letech je na
jedince z děcáků převedena

odpovědnost za
nezaplacené poplatky.
Dnes tomu je zatím tak, že
některé úřady to po dětech
vyžadují vše zaplatit, některé jsou však o něco chápavější a dětem, které prošly
ústavní výchovou, poplatky
promíjí. Připravili jsme pro
vás vyjádření ministerstva
a názor právničky paní

Aleny Vlachové, která nám
celou problematiku přiblíží
a vysvětlí, jak máme správně postupovat.
Pokud si nevíte rady a chtěli byste pomoci, neváhejte
navštívit webové stránky:
www.detibezdluhu.cz
redakce

Advokátka Alena Vlachová:

Jak by to (ne)mělo být
Paní Alena
Vlachová
se rozhodla
dětem
z dětských
20

domovů pomoci. Vyrazila
do boje proti nesmyslným
dluhům za popelnice, aby
nemuseli odchovanci začínat dospělý život

„v péči“ exekutora. Rozjela
projekt Děti bez dluhů.
Pro Zámeček nám celou
problematiku přibližuje
a radí, jak postupovat.
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Kdo má v první řadě odpovědnost za poplatky za
odpad, a jak se stane, že dluh,
pokud jde o odpovědnost
rodičů, přejde na děti?
Povinnost platit místní poplatek za odpad nepřechází
na děti z jejich rodičů, ale
díky tomu, jak naši zákonodárci formulovali zákon
o místních poplatcích, se
dítě stává dlužníkem již
okamžikem svého narození
přímo ze zákona (ve spojení
s vyhláškou obce, kde má
dítě evidovaný trvalý pobyt).
Takže z pohledu zákona
poplatníkem (dlužníkem)
je přímo dítě. Rodiče mají
povinnost za své dítě hradit
i jeho finanční závazky a
tato jejich povinnost vyplývá
z rodičovské zodpovědnosti. Pokud však rodiče tuto
svou povinnost nesplní,
vymáhá obec poplatky přímo po dítěti a nikoli po jeho
rodičích.
Považuji to za postup v
rozporu s mezinárodní
Úmluvou o právech dítěte,
bohužel však v praxi takto
obce postupují. V současné
době zákon již výslovně
stanoví, že obec si může
vybrat, zda bude poplatek
vyměřovat a vymáhat po
dítěti nebo jeho zákonném zástupci. To platí
od roku 2013. Obce tedy
mají v současné době tyto
poplatky zásadně vyměřovat zákonným zástupcům
(nejčastěji rodičům), což lze
dovodit ze základních zásad

daňového řízení i zmíněné
Úmluvy o právech dítěte
a dalších právních předpisů, a jen ve výjimečných
odůvodněných případech
lze poplatek vyměřit přímo
dítěti. Opakuji však, že toto
výslovné ustanovení zákona
se týká až poplatků počínaje rokem 2013.

Pakliže se jedinci dozví
o svém dluhu, jak by měli
postupovat, například
v komunikaci s úřady?
Především je nutné postupovat rychle, protože mohou běžet různé lhůty pro
podání opravných prostředků. Pokud se nějaké dítě
z dětského domova dozví
o tom, že je proti němu evidovaný dluh na poplatku za
odpad, doporučuji přihlásit
se přes kontaktní formulář
na webových stránkách
projektu Děti bez dluhů,
a pak se už spolu domluvíme na dalším postupu.
Vyplňte tedy formulář na
www.detibezdluhu.cz, přiložte naskenované všechny
dokumenty, které máte
k dispozici, vyplňte své
kontaktní údaje a začneme
to řešit. Ve většině případů
máme úspěch, pokud byly
děti ještě nezletilé v době,
kdy jim byly poplatky vyměřovány. Obce totiž platební
výměry nesprávně doručují, což máme již potvrzeno
i Nejvyšším správním soudem. Proto je velká šance
na úspěch v těchto řízeních.
Přímo s úřady toho sami

moc nevykomunikujete, pokud nejste schopni si například sami napsat odvolání.
Jiná situace nastane, pokud
se podaří prosadit novelu
zákona o místních poplatcích, která je v současné
době projednávána
v parlamentu. Pokud se vše
podaří, tak budou mít obce
znovu možnost poplatek
v individuálním případě na
základě žádosti prominout,
a každý tak bude moci požádat o prominutí poplatků,
které již byly v minulosti vyměřeny. Ale jak jsem řekla,
v případě nezletilých je díky
již vydaným rozsudkům v
případech dětí, které jsem
začala zastupovat jako první, velká šance na úspěch
cestou podání odvolání,
proto bych žádost
o prominutí poplatku volila
až tehdy, kdy ostatní prostředky selžou.

Jak je možné, že některé
úřady v současnosti dětem
poplatky promíjí a některé je
vyžadují zaplatit?
V současné době obce
nemají možnost poplatek
prominout v individuálním
případě. Mají však možnost
ve své vyhlášce stanovit,
kteří poplatníci jsou od
poplatku osvobozeni, což
může být v každé obci jiné.
Takže některé obce například ve svých vyhláškách
mají osvobození pro děti
v dětských domovech, a jiné
obce tam takové osvobození nemají. Pak tedy záleží
21
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už jen na tom, zda konkrétní dítě mělo štěstí v tom, že
má evidovaný trvalý pobyt
v obci, která svou vyhláškou děti z dětských domovů
od poplatku osvobozuje.

Je možnost pro ty, co již
zaplatili za rodiče “svůj” dluh,
získat například po přijetí
připravované novely v roce
2016 peníze nazpět?
Jednak stále je možnost
bojovat proti vyměřenému
poplatku s naší pomocí,
i když už byl zaplacen, takže kdo má zájem, nechť se
na nás obrátí přes www.detibezdluhu.cz. Pokud bude
přijata projednávaná novela, bude možné požádat
obec o prominutí poplatku,
a to i pokud již byl zaplacen,
ovšem nevím jaká bude v
takových případech ochota
obce ten poplatek zpětně
prominout a vrátit zaplacené peníze.
To se však bavíme pouze o
poplatku a nikoli například
o nákladech exekuce, pokud někdo zaplatil v rámci
exekuce. Tam bude nutné
volit jiný postup,
a opět doporučuji se ob22

rátit na nás, protože
sami to nezvládnete. Mimochodem
vymáhání místního
poplatku za odpad
prostřednictvím exekutora je rovněž
v rozporu se zákonem, a přesto tak
obce často postupují.

Je něco, co byste ráda
k tomuto tématu sdělila
čtenářům - dětem či dospělákům z DD?
Pokud jde obecně o dluhy
a podobné problémy, vždy
platí, že je potřeba se
o nich hlavně dozvědět
a včas je řešit. Doporučila
bych všem dětem, které už
mají občanku, aby si jednak
došly na obecní úřad ve
svém trvalém bydlišti,
a buď si přihlásily trvalé bydliště do dětského domova,
nebo alespoň nahlásily do
evidence obyvatel adresu
dětského domova jako svou
adresu pro doručování
úředních písemností. To
platí i po odchodu z dětského domova, zásadně
mějte vždy adresu trvalého pobytu, nebo alespoň
doručovací adresu, v místě,
kde skutečně bydlíte a
vyzvedáváte si tam poštu.
Pak se včas dozvíte o tom,
že máte povinnost něco
zaplatit, nebo že hrozí nějaký průšvih a můžete včas
reagovat.
Samozřejmě to také
předpokládá vyzvedávat si

doručované zásilky,
a pokud vám nějaká zásilka
od soudu nebo správního
orgánu přijde, začít věc
okamžitě řešit. Tím myslím
skutečně okamžitě, protože
lhůty pro možnost obrany
jsou většinou velice krátké.
Můžete vyhledat například
nějakou poradnu, kterou
provozují neziskové organizace jako je Člověk
v tísni apod.
Za druhé, doporučuji dojít
na okresní soud (opět podle
místa trvalého bydliště)
a požádat o informaci
o všech řízeních, včetně
všech již pravomocně skončených, v nichž jste evidováni jako účastníci. Z tohoto
přehledu se pak dozvíte,
jestli bylo proti vám vedeno,
nebo stále ještě je vedeno,
u soudu nějaké řízení, ve
kterém se někdo domáhá
zaplacení nějakého dluhu,
nebo jestli jsou vedeny
nějaké exekuce. A pak opět
můžete začít situaci řešit,
například s naší pomocí,
kterou dětem z dětského domova poskytujeme
bezplatně. Některé dluhy
můžeme za děti i zaplatit
z peněz, které nám pro tento účel věnovali naši dárci.
Velmi děkujeme za spolupráci.
Lukáš Kotlár
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Dluhy za popelné si budou muset rodiče zaplatit sami
Už nepůjde přenést
odpovědnost neplatících
rodičů na děti. Alespoň
tak zní nový zákon, který
nám pro Zámeček přibližuje Ministerstvo financí.

Popelné by za vás do vaší
dospělosti měli platit rodiče. V případě, že to nedělají,
se v současnosti „přenáší“
dluh na vás. V lednu 2016
by už však tomu mělo být

jinak. Poplatky za odpad
budou mít za nás povinnost
zaplatit rodiče a my už se
nebudeme muset trápit
s tím, jak zaplatit dluhy za
naše rodiče.

Ministerstvo financí:

Od roku 2016 by už vám poplatky měly
být promíjeny, zákon čeká na schválení
Poslanci vládní koalice
připravili novelu zákona o
místních poplatcích, jejímž
cílem je především odstranění dosavadního stavu,
kdy jsou děti nuceny platit
místní poplatek v případech, kdy jejich zákonní
zástupci nesplnili své
povinnosti vyplývající
z rodičovské zodpovědnosti.
Navrhuje se proto přenesení poplatkové povinnosti
z nezletilého poplatníka na
jeho zákonného zástupce.

Nezaplatí-li zákonný zástupce poplatek za nezletilého poplatníka ve lhůtě
splatnosti, přejde poplatková povinnost nezletilce na
jeho zákonného zástupce.
Obecní úřad v takovém
případě vyměří poplatek
zákonnému zástupci nezletilého.
Obsahem návrhu je dále
stanovení osvobození u
místního poplatku za provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Osvobození
ze zákona se bude vztahovat
na fyzické osoby, které jsou
umístěny v zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou
pomoc, v domově pro osoby
se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.

Připravovaná novela
zákona vrací rovněž obcím
pravomoc promíjet místní
poplatky, které jim náležela do konce roku 2010,
a zmírňovat v konkrétních
případech přílišnou tvrdost
zákona. Novelu zákona
v tuto chvíli projednává
Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky. Účinnost zákona je
navrhována dnem 1. ledna
2016 s tím, že ustanovení týkající se promíjení
poplatků nabudou účinnosti dnem vyhlášení
zákona, aby k odstranění
nebo zmírnění negativního
dopadu dosavadní právní
úpravy mohlo docházet co
nejdříve.

Radek Ležatka
vedoucí samostatného oddělení
Vnější vztahy a komunikace
Ministerstvo financí ČR
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Nový ročník DD CUPu:

Nejlépe začaly Dlažkovice

Sportovní centrum HAMR v pražském Braníku hostilo
úvodní kolo soutěže DD CUP 2015. Do jedenáctého ročníku
turnaje ve stolním tenise se zapojilo čtyřiatřicet dětských
domovů. I když loňské zlato obhajovala Nová Ves
u Chotěboře, mnoho lidí v sobotu 14. března favorizovalo
spíše Čeladnou. Jenže do finále se „propinkaly“ dva úplně
jiné týmy, než leckdo očekával. A bylo na co koukat!
24
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Už základní část turnaje
nabídla mnoho napínavých soubojů. Například
utkání Tuchlova s Dolním
Lánovem nebo zápas mezi
Karvinou a Unhoští byly
vyrovnané od začátku až
do samého konce. Domovy
rozděleny do několika
skupin se střídaly u dvanácti hracích stolů. Z každé
skupiny postupovala dvě
družstva do boje o stupně
vítězů, zbytek se utkal
o méně populární 17. až 34.
místo.
Favorité v základní části
turnaje nezklamali
Ve skupině A kralovala
Česká Kamenice. Všechny
soupeře převálcovala a těšila se z prvního místa. Do
souboje o medaile a hlavně
velmi důležité body se
vydal i Mikulov. Skupina B
patřila Ostravě-Hrabové a

Kašperským
Horám.
Skupinu C
ovládl Horní
Slavkov.
Druhou
postupovou
příčku si
pohlídaly
Pyšely. Nová
Ves
u Chotěboře
se usadila na
špici skupiny
D, následována Ústím nad Labem –
Severní Terasou.
Holky a kluci z Dolních
Počernic ostudu nedopustili a ukázali všem přítomným, že jejich domov umí
DD CUP nejen pořádat,
ale i vyhrávat. Ukořistili
nejvyšší příčku skupiny E.
Vstupenku do lepší části
konečného pořadí si vy-

sloužily i Mariánské Lázně.
Favorizované týmy skupiny
F nezaváhaly – z postupu
se radovala Čeladná i Hora
Svaté Kateřiny. Skupina G
vystřelila směrem
k finále Ostravu-Vizinu
a Dlažkovice. Se skupinou
H se nejlépe vypořádaly
Karviná a Unhošť.
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Překvapivé finále. Nebo
ne?
Po obědě se holky a kluci
pustili do vyřazovacích
bojů. Zajímavý byl ostravský souboj Hrabové
s Vizinou. Zatímco loni
Ostrava-Hrabová skončila třetí, ve vzájemném
měření sil měl letos navrch
tým z Viziny. Pro jejich
soupeře zbylo po prohře
i s Karvinou osmé místo.
Hráče z Karviné dokázaly
zastavit až Dlažkovice, na
které v následujícím kole
čekalo utkání s Novou Vsí u
Chotěboře. Ostrava-Vizina
si to v přímém boji o finále
rozdala s Čeladnou.
První semifinálový duel
nabídl divákům velmi
kvalitní podívanou. Loňský
vítěz turnaje Nová Ves u
Chotěboře toužil obhájit
zlato a zástupci tohoto domova se snažili, seč jim síly
stačily. Jenže Dlažkovice
nakonec tento zápas urvaly
ve svůj prospěch a radovaly
26

se z postupu. Ve druhém
semifinále dopadl souboj
krajanů lépe pro rozjetou
Ostravu-Vizinu, Čeladná
tak ani letos na ten nejvyšší schůdek stupně vítězů
nevystoupala.

musel až zápas smíšených
družstev. Oba domovy se
přetahovaly o skóre. Když
už to vypadalo na úspěch
jednoho týmu, dvojice na
druhé straně zabrala a
rázem bylo opět srovnáno. Dívky neskrývaly své
emoce, chlapci soustředěně hypnotizovali míček.
Tak kdo s koho? Hrobové
ticho přeťal radostný výkřik
dětí z Čeladné. Nová Ves
skončila na čtvrté příčce.
„Nehráli jsme tak dobře
jako loni, neměli jsme tolik
štěstí. Navíc nám chyběl
jeden kvalitní hráč, možná i
to sehrálo svoji roli,“ hledal
příčinu neúspěchu kluk z
Nové Vsi, který netajil své
zklamání.

Souboj titánů
Za bronzovou medailí
vykročili lépe hráči z Nové
Vsi u Chotěboře. Vedení
2:0 na zápasy však nedokázali udržet a Čeladná
brzy srovnala. Rozhodnout

Jako poslední přišlo na
řadu finále. Ostrava-Vizina
vs. Dlažkovice. A byl to
zápas se vším všudy.
Fanoušci se stali svědky neskutečných výměn,
dokonalých smečí, ale i
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zbytečných chyb. Nervy
drásající utkání nenechalo
klidným nikoho z přihlížejících. Míček lítal ze strany
na stranu a občas trvalo
velmi dlouhou dobu, než
někdo získal bod. I v tomto
případě musel rozhodnout až souboj smíšených
družstev a ani tady nešlo
o jednoznačnou záležitost.
Dlažkovice ztratily náskok
a Vizině chyběl krůček k
oslavě vítězství. Ale vidina
nejcennějšího kovu nenechala hráče Dlažkovic
chladnými a rázem srovnali
krok. To bylo moc už i na
rozhodčího, který opustil
židli a sledoval zápas vestoje. Podání, soupeř poslal
míček chytře na hranu
stolu, ale lehký pohyb pálky
jej odvrací zpět na druhou
půlku hrací plochy; a pořád
dokola… Neskutečné! O vítězi turnaje rozhodla smeč,
kterou soupeř neměl nárok
odvrátit. O pouhé dva body
před ostravskou Vizinou
ovládl stolní tenis v roce
2015 tým z Dlažkovic.

Soutěžící mají stále o co
hrát
V první části letošního
DD CUPu se nedařilo
Potštejnu, který po prohře
s Mašťovem zakotvil na
samém dně konečného
pořadí. Spodní část tabulky
ovládly Pardubice.
V souboji o 17. příčku
porazily DD Dubá-Deštná.
Do první dvacítky se vešli
ještě sportovci z Býchor a
Ostrova + Karlových Varů.
Prohrát jednu bitvu neznamená prohrát celou válku.
Na účastníky DD CUPu
čekají v příštích měsících
atletické závody, fotbal, cyklistika a plážová přehazovaná. Spousta příležitostí
k nasbírání potřebných
bodů. Důležité je předem
se nevzdávat, věřit si. Jak
se s tím týmy vypořádají, to se dozvíme koncem
listopadu, kdy slavnostní
vyhlášení výsledků oficiálně uzavře DD CUP 2015.
František Berger

Výsledky turnaje

1. Dlažkovice
2. Ostrava-Vizina
3. Čeladná
4. Nová Ves
u Chotěboře
5. Horní Slavkov
6. Dolní Počernice
7. Karviná
8. Ostrava-Hrabová
9. Česká Kamenice
10. Mariánské Lázně
11. Hora Svaté
Kateřiny
12. Mikulov
13. Pyšely
14. Ústí - S. Terasa
15. Kašperské Hory
16. Unhošť
17. Pardubice
18. Dubá-Deštná
19. Býchory
20. Ostrov + K. Vary
21. Nepomuk
22. Klánovice
23. Krompach
24. Lipová B
25. Lipová A
26. Tachov
27. Nymburk
28. Ledce
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Lyžák: obavy se proměnily
v krásné zážitky
Nějak extremně se mi tam ze začátku nechtělo, říkala jsem
si, že to bude otrava. Ale přiznám se, užila jsem si to, byla
to příležitost poznat blíže nějaké lidi a vychovatele, naučit se
něco nového, tak jsem do toho šla. A tím to všechno začíná.
Ocelové nervy a kamenná
trpělivost
Hned jak jsme přijeli a vybalili si věci, najedli jsme se
a šli se učit lyžovat. Šli jsme
na to celkem rychle, co? Ale
taky jsme se to rychle naučili. Bylo to obtížné. Ale když
byste viděli ten hotel, ta koupelna, ještě to jídlo… Bylo to
úžasné. Ale ty lyže první den
moc ne, ty ani trochu nebyly
úžasné. Každý je v ten den
nenáviděl, chudáci vychovatelé, upřímně, když si na ně
vzpomenu, jak měli tu trpě-
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livost s náma, tak si zaslouží
velký respekt. Škoda, že na
komunitě nejde dát pochvalu
vychovatelům. Šíleně velkou
pochvalu bych dala jednomu
svému vychovateli (on ví).
Ten první den jsem to
vzdávala, sundávala lyže
a brečela, ale on jediný to
se mnou nevzdal. Klobouk
dolů, ten muž má i měl
veškerou moji důvěru a respekt. Ještě k tomu prvnímu
dni se vrátím, než půjdu psát
ten další. Jak jsme přišli na

hotel, tak hodně lidí včetně
mě si říkalo, že na ty lyže
nevstoupí, a užívali jsme si
osobní volno. S Natkou jsme
si šly koupit něco dobrého a
potkaly jsme Sabču
a Domču. Nevěřili byste; cca
60,- Kč za blbou bagetu či
co, hned mi bylo líto těch peněz. Po osobním volnu už to
probíhalo normálně - osprchovali jsme se, navečeřeli a
šli si lehnout.
Druhý den probíhal podobně
tomu prvnímu. Nasnídali
jsme se („švédské stoly“,
kdo by se nenajedl?!), pak
jsme se oblékli a šli lyžovat.
Zkuste hádat, s kým jsem
musela-chtěla lyžovat? Jistě
že s mým oblíbeným vychovatelem, ale šlo mi to o hodně líp než první den. Říkal:
„Pojď, sjedeme to a koupím
ti kafe.“ Víte co? Celých
sedm dní jsem čekala na to
kafe od něj. Nedočkala jsem
se ho, ale nevadí, vzala jsem
to s humorem. Měli jsme
větší volnost než ta škola, co
tam taky byla – teda aspoň
podle mě. Asi tady nebudu
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zážitků. Ani trochu nevíte,
jak jsem změnila názor na
některé lidi. Uteklo to všechno hodně rychle a poslední
dva dny jsem se už tolik
netěšila, že musíme opustit
tu báječnou televizi, úžasné
jídlo, tu velkou koupelnu
a celkově ten režim. Jela
bych tam zase.

rozepisovat každý den, když
to bylo skoro pořád to samé.
Ale cca po druhém dnu jsme
lyžovali úžasně.
Změnila jsem názor
Byl tam hrozně moc pěkný
kuchař. Byla to spíše taková
výpomoc v kuchyni. Ten se

snad zalíbil každé dívce.
Nějakou dobu jsme byly s
klukama v kontaktu, až teda
ke konci pobytu, kdy kluci
udělali klukovinu a měli
zakázané osobní volno a
návštěvy na pokoji. Hodně
fotek jsme si tam udělali a získali hodně nových

Nechci tady vypisovat
všechny zážitky. Myslím si,
že něco si nechám raději
pro sebe. Byla to sranda. Na
tom lyžáku jsem si oblíbila
spoustu vychovatelů.
Dominika Balamucká (15)

DDÚ Bohumín
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Návštěvní víkend

v DD LEDCE
Návštěvní víkendy Zámečku jsou zpět

V DD Ledce mají svůj Zámeček!
Dětský domov Ledce se nachází ve Středočeském kraji.
Děcka tu bydlí v historických budovách bývalých lázní
Šternberk. Pan ředitel Roman Pejša nás v pátek večer
s Albínem ubytoval na zámečku, který je součástí domova
a nachází se kousek dál po lesní cestičce kolem rybníku.
Ve zmodernizovaném zámečku se nachází mateřská
škola pro veřejnost či velký
startovací byt, který čeká na
první obyvatele. Je tady také
školní klub Zámeček. Ten
30

slouží především dětem pro
vyplnění jejich volného času.
Myšlenka ředitele dětského
domova však stojí za pozornost: propojit co nejvíce děti
z děcáku s dětmi z běžných

rodin organizací nejrůznějších akcí. Pro starší
občany organizují pravidelná
setkání. Domov se tím stává
důležitou součástí života v
Ledcích a blízkém okolí.

LEDCE | Návštěvní víkend

Dětský domov
v krásném zákoutí
obklopený mohutnou
zahradou a parkem
skrývá 6 skupin, kde
může bydlet až 48 dětí.
V domově se nachází
také praktická škola,
která tady je pro minimum dětí, ale nejde o
dětský domov se školou. Už v pátek jsme
museli děcka ujistit, že
sami jsme z děcáku,
a že rozhodně nejsme
nějaká kontrola. To se
pak stydlivý přístup k
nám pomalu měnil.
Místo zvonků se
prozatím používají
kamínky
Na snídani jsme dorazili
pozdě, a k našemu překvapení na zvonění nikdo
nereagoval. Že domov je
občas jako nedobytný hrad,
jsme se s kluky a holkami
shodli poté, co nám povyprávěli své zkušenosti. Ti tu
občas čekají dlouhé minuty,
než se jim podaří do domova
dostat. “Místo zvonků se

osvědčilo házení kamínků,”
prozrazuje dvacetiletý Josef,
který je v domově nejstarší a
těší se do startovacího bytu.
Domov plný akordů a slov
Každý, kdo chodí do
Zámečku na kytaru, dostane
svou vlastní. Kytara téměř
na každém kroku zde není
výjimkou. Paměti chytrých

telefonů, především kluků,
jsou plné nejrůznějších nahrávek a složených písniček.
Děcka se nám taky pochlubila se svými napsanými
texty k rapu a básničkami.
Ty většinou odráží to, co
dětem nejvíce chybí - rodina
a láska.
Aktivitu redaktora
Zámečku jsme sledovali
v přímém přenosu
Na každé skupině jsme
se všemi koukli na facebookové stránky Zámečku,
mrkli na Přiznání dětských
domovů a podívali se i náš
web. Přestože se sem tam
objevila po domově nálepka
Zámečku (což nás velmi
potěšilo), zjišťujeme, že pro
mnohé bylo vše naprostou
novinkou. Na Facebooku
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Zámečku jsme sledovali
redaktora Frantu přímo v
akci na DD CUPu, ze které
připravoval reportáž a poskytoval průběžné výsledky.
A protože tam měly Ledce
své zástupce, zajímalo nás,
jak se jim daří. Ledce měly
ve skupině Dolní Počernice,
Mariánské Lázně a Dubou
Deštnou. Čtvrtým místem
nás Franta moc nepotěšil.
Ledce si v neděli ráno přivezly celkově 28. místo z 34
zúčastněných domovů.
Během víkendů si už skupiny
nevaří. Dříve bylo víkendové
vaření v režii skupin, dnes už
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se chodí během víkendů do
společné jídelny… Děckám
nejvíce nechutná hrachová
kaše, ale boduje zelenina,
ovoce, a taky hranolky a další smažená jídla,” prozrazuje
nám paní kuchařka.
Kája, Pepa, Věra, Jessica
a další
Osmiletý Kája rád hraje
fotbal, Pepu baví kytara a
ping-pong, ale kvůli špatným spojům z vesnice se mu
nemůže věnovat závodně.
Někteří dokonce jezdí na
nedalekou základku každé
ráno domovským autem.
Kluci chodí do Zámečku do

posilovny. Věra chodí hlídat
svou mladší sestru Rebeku,
která se v Zámečku učí na
kytaru. Sama tam dříve
chodila hrávat, navíc tančila
a posilovala. V budoucnu
by chtěla být Věra učitelkou ve školce nebo sociální
pracovnicí.
Holky rády tráví čas v koupelně, Jessica nám prozradila, že kámoška tam bývá
i hodinu a půl. V domově je
Jessica s dalšími 6 sourozenci. Ráda tančí hip-hop a
když jezdí domů, ráda vaří.
Kromě „facebookování” a
hraní závodních her na PC

LEDCE | Návštěvní víkend

tráví kluci a holky svůj čas
v keramice nebo hraním
fotbalu.
Odpoledne pekla Věra s tetou perníky, s další skupinou
jsme vyrazili na vycházku
- výhodou je, že se tady
nemáte kde ztratit, protože
cesta vede pořád rovně. Se
staršími jsme si povykládali
o tom, jak je to s důvěrou
v dětském domově, s útěky,
s kapesným a o dalších
tématech, ke kterým směřovaly zajímavé diskuze
samotných děcek.
Za body sladkosti
Při večerním procházení
domova jsme narazili na bodový systém, který v domově
funguje. Body se dostávají za
úklid, chování, pomoc, apod.
Denní maximum je 15 bodů.
Když se ptáme holčiny, kolik
si myslí, že dnes dostane
bodů, pohotově hlásí 10,
protože to je tady standardem. Po měsíci se vždy

body sečtou, nejlepší jsou
pak oceněni nejrůznějšími
pochutinami. Každá skupina
to má nastavené podle sebe.
Někde je bodování “tajné”,
někde si děti navrhují body
sami a musí říct proč. S tetou se pak shodnou nebo ne.
Večer jsme sedli ke kytarám

a ještě malým pokecem se
loučili se sobotou.
Na všechny fotografie se
můžete podívat na našich
facebookových stránkách
a na webu
www.zamecek.net.
Děkujeme za skvělý víkend
u vás a za vstřícnost, se
kterou jste nás přijali.
A nám nezbývá, než se těšit
na další návštěvní víkend!
Lukáš Kotlár, Albín Balát

DD Ledce

Domov „klame tělem“. Za starou fasádou (její obnova se ale už
chystá) mají kluci a holky moderní vybavení.
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Den v Brně: hry s postiženými
a fandění Kometě
V listopadu jsme měli naplánovaný výlet na Kociánku
Brno. Byli jsme pozvaní od Michala, chtěl nás seznámit
s prostředím ústavu, s prací vychovatelek i se samotnými
obyvateli Kociánky.
Do Brna jsme přijeli dopoledne, Michal nás provedl
nejprve po zahradě, ukázal
nám pozoruhodnosti, které
tam byly, a potom jsme
odešli k našim budoucím
kamarádům do zařízení.
Byli jsme navštívit skupinu
mentálně retardovaných
spoluobčanů, byli tam i kamarádi s lehkým mozkovým
postižením a jinými vadami.
Zahráli jsme si s nimi jednu

Sa m o t a

krásnou hru. Je potřeba říci,
že jsou to lidé, kteří si zaslouží lásku a péči. A musím
říct, že jsem ráda, že jsem
zdravá.
Potom nás Michal vzal
na zápas Komety Brno s
Libercem. Byla tam úžas-

ná atmosféra, plná aréna
fanoušků a Michal nám objednal pizzu. Odjížděli jsme
po druhé třetině, kdy stav
byl dobrý pro Kometu, ale
přijeli jsme domů a zjistili,
že Kometa nakonec prohrála. To nás mrzelo, moc jsme
jim fandili a ten den v Brně
jsme si nádherně užili.
děti z DD Hrotovice

DD Hrotovice

Nikola La cková, DD Le
dce
Až jed nou skloníš hla vu
do dla ní a svět se ti ráz
em za st aví,
vz pomeň si na to, co tě
na lad í, vž dy ť nemu síš se
trá pit i ve spaní.
Chceš na chvíli tu moc zv
ládnout pa r zázra ků , a za
čít
tvořit dalších ná padů.
Život je hra , ta k zkus ji
rozehrá t, ta k abys by l hla
vně ty rád .
Pokra ču j v tom, co si na
čít chtěl, nikdy není pozd
ě, to se říká jen...
Já jsem si prošla do brým
a zlý m, by ly v tom slzy,
vášeň a chtíč.
Teď je vše jinak, jsem o
krok dá l, co slz a to síla,
co
život mi da l...
Nelit uju s ním, všechno
je to st art , do život a vz
pomínek plnou hlavu má
m.
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Neděli jsme prožili u koní
V neděli 8. března jsme s dětmi navštívili farmu.
Appaloosa Farm G. H. leží v severních Čechách, v kopcovité
krajině, kde se střídají lesy a louky.

Nejbližším větším městem
je Děčín, vzdálený asi 13 km
od vesnice Dolní Habartice,
domovem farmy. V této
lokalitě je turisticky nejvyhledávanější Národní park
Česko-Saské Švýcarsko
u hranic s Německem.

koním zakořeněnou
hluboko v srdci už od
dětství, prvního koně
dostala k šestnáctým
narozeninám. Byla
to klisna plemene
Hucul jménem Linda.
Kolik bylo radosti,
když jí tato kobylka
darovala dvě krásná
a zdravá hříbátka!
Zvlněné pastviny
a zázemí koním
vyhovovalo, a tak
se v chovu pokračovalo, udála se
pouze „malá“ změna:
houževnaté Huculy
vystřídaly sympatické
Appaloosy.
Také jsme slyšeli, že hřebci,
chovné kobyly i hříbátka
jsou skvělými společníky
nejen pro volný čas, ale že

jsou i pravidelně předváděni
na westernových závodech
a účastní se i mezinárodních výstav. Poté jsme si na
vlastní kůži vyzkoušeli, co
obnáší starost o koně. Také
jsme zjistili, co všechno se
musí obstarat před tím, než
se osedlají a může se na
nich jezdit. Práce nám šla
od ruky a bavila nás.
A pak už jsme zažili na
jízdárně jízdu na koních, a to
vše pod odborným dohledem zkušených koňáků.
Už teď se těšíme na další
výlet do Dolních Habartic.
Děkujeme všem, kdo se
o nás tak hezky starali.
DD Úst-Střekov

strejda Rosťa
a děti

Součástí farmy jsou pozemky o rozloze 16 hektarů, ty
jsou používány jako pastviny
pro všechny koně, kteří
jsou zde ustájeni. V krátké
besedě jsme se dozvěděli,
že farma vznikla na základě
rodinného hospodářství.
Majitelka Gabriela VenclováHoráčková měla lásku ke
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Láska a nenávist

Hana Mrvíková (17)
VÚ Valašské Meziříčí

Kd ysi by to mohla bý t lásk
a,
teď je to jen pouhá páska.
Páska plná různých vz pom
ínek.
Zby l z něj jen pouhý pram
ínek.
Pramínek, kt erý se zt ra til,
kd yž svou lásku za bil.
Za tři roky pá rty mít bu de
.
On na ni ale nebu de.

Naše
Martina
Maty G.

DD Tuchlov
Naše Martina
je jako květina
Pořád někam pospíchá,
občas si i zazpívá,
Adria novi se posmívá:
HA, HA, HA,
v krvi jí prou dí dobrá nálada.
Martina je jako sluníčko,
drobná jak chmý říčko
Poletuje po Tuchlově líp než peříčko
Furt se ptá, kdy vy jde nové „bravíčko“
Její pozd rav zní: „Zdravíčko“!
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Plzeň se stala Evropským městem kultury.

Byli jsme u toho
Nastal den - 17. leden 2015, kdy se Plzeň stala Evropským
hlavním městem kultury 2015. Měli jsme to štěstí se
zúčastnit slavnostního zahájení, protože se náš Dětský
domov Domino právě v tomto městě nachází.
V listopadu k nám dovezli
maketu lodi a začátkem
ledna se proměnila v bílou
labuť - symbol věrnosti,
lásky i rodiny.
Čtyři plzeňské řeky, čtyři
průvody, které vyšly ze čtyř
míst. I labuť byla nesena
čtyřmi hochy v největším
z průvodů. Velké loutky,
kejklíři, hudba, andělé
na chůdách, to je předvoj
našeho průvodu, který má
za cíl náměstí.
Po pár stech metrech
odkládáme lodě, které
jsou později zavěšené nad
řekou, a na plzeňském
náměstí se rozcházíme.
Každý se svou tetou nebo
strejdou.
Prší a my čekáme se zatajeným dechem jako tisíce
dalších Plzeňanů a déšť
ani nevnímáme. Divadlo
začíná. Jsme jeho součástí. Obrovský železný rytíř
co se promění v anděla.
Symfonický orchestr hraje

z oken okolních domů a
velkoplošné obrazovky nás
přenesou do historie města. Sledujeme význačné
události. Špatné, ale i vítězné. Vidíme slavné rodáky.
Okolní domy mění svoji
tvář podle doby, ve které se
zrovna nacházíme.
Nad hlavou nám přechází provazochodec.
Rozezvučí se i nové zvony
na Katedrále kostela Sv.
Bartoloměje znovu po
sedmdesáti letech, tanec,
barvy, emoce. Podívaná, na

kterou se nezapomíná.
…ale to už se ozvaly naše
zmrzlé nohy, které jsme
v tom představení ani necítili. Je čas jít domů. Byli
jsme u toho, když se Plzeň
stala Evropským hlavním
městem kultury.
děti a tety z Domina

DD Plzeň
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O čem se psalo
v roce 2005?
Červený den
Stredja Martin pro nás vymyslel zase jeden „barevný
den“, tentokrát červený.
Jaké jsme měli úkoly:
Červenou barvou vytvoř
na sněhu obraz, obleč na
sebe co nejvíce červeného
oblečení, vymysli verše
na slova, která začínají
na Č, vytvoř fantastickou
červenou příšerku, co
nejoriginálněji se namaluj
červeně...
teta Hela, DD Štíty

Sbírka pro oběti tsunami
Na výzvu dětského domova
Aš zareagovaly domovy
z celé republiky. Posílali
jste své výrobky, které si
pak lidé kupovali v internetové aukci. Některé domovy
udělaly vlastní sbírku
a poslaly peníze na konto.
Vybralo se 53 577 korun!
Pravá zabíjačka
Jakmile děcka přišla ze
školy, šlo se na to. Pan
řezník na nás nedočkavě
čekal a prasátko se už určitě klepalo strachy. Řezník
- profesionál čuníka zařízl
a my jsme chytali do hrnce
krev, kterou jsme museli

míchat, dokud nevychladla. Potom
se muselo prase
opařit a očistit.
Krásně čisté
prasátko jsme pověsili a řezník ho
rozpáral. Vyndával
všechny vnitřnosti (goja=střeva,
srdce, plíce, játra,
jazyk, žaludek,..).
Konečně budeme
dělat jitrnice, tlačenku a z krve kroupy.
Mňam, všechny zabíjačkové
pochoutky jsou výborné. Už
se těšíme na další zabíjačku.
Věra Bandová (14), DD Zábřeh

Dříve jsem byla Baria,
teď se jmenuji Barbora
Narodila jsem se v Bosně
a Hercegovině. Když mi byly
2 roky, jeli jsme s rodiči do
České republiky. Tam jsem
já zůstala u tety a máma
jela domů, ale nedojela měla autohavárii.

Pak už jsem v tý rodině
měla problémy, ve škole
i doma, tak mě dali do
DD Horní Krnsko. I tam
jsem po třech letech měla
problémy, a teď jsem v DDŠ
v Býchorech. Všechno si
teď moc dobře uvědomuji,
a snažím se, aby to už bylo
lepší.
Teď chodím tancovat a
budeme se učit stepovat.
Tancuje s námi manželka
od pana ředitele a s ní i
vystupujeme.
Bára Kodešová, DDŠ Býchory

Tak mě dali do DD v Ústí
nad Labem. Tam si mě
adoptovala jiná rodina a po
roce mě přejmenovali (jako
malá jsem se jmenovala
Baria Bajrič).

Horoskop
Panno, tobě jsem chtěl
cosi důležitého napsat, ale
zaprase si nemůžu vzpomenout, co. Tak příště...
Helmut
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Bavte se hudbou i o hudbě
Hudební workshop Kreaton se vydává do dětských domovů!
Baví vás hip hop a elektronická hudba, nejen ta
taneční? Rádi byste si
vyzkoušeli jaké to je být
hudebním producentem?
Chcete porozumět textům
svých oblíbených rapperů
nebo se chcete dozvědět
víc o hiphopové kultuře?
Budete mít možnost na
novém workshopu Kreaton,
který se nyní chystá i do
dětských domovů.
Marie alias Mary C, moderátorka a DJka Radia
Wave, hledá děti z dětských
domovů, které mají rády
hudbu. Děti, které hrají na
nějaký nástroj, zpívají nebo
rapují i ty, které jen rády
hudbu poslouchají. Pojďte
se bavit o své oblíbené

zkušený producent, celou
hudbě, objevovat společně
věc připravil, důmyslně
novou hudbu na internetu
i na vinylových deskách.
Pokud máte zájem o takovou neobvyklou
Hledat inspimoderní hudební výchovu, chtěli byste si
raci v písňovyzkoušet Hrací stůl, jen tak si popovídat
vých textech
o hudbě nebo vám chybí přísun zajímavé
hudby, ozvěte se Mary C.
a zkusit si
Marie Čtveráčková
vytvořit vlastní
maryc@seznam.cz
skladbu.
Společně s
hudebníkem,
rapperem a grafikem
Martinem Hůlou vám Marie
představí projekt Hrací
stůl. Několik moderních
hudebních elektronických
nástrojů, které vám umožní
složit si vlastní skladbu.
Je to taková hudební škola
hrou i pro ty, kteří nikdy nic
takového nedělali. Martin je

wave.cz/scenasmaryc
facebook.com/krutonhiphub

propojil a na místě vám
poradí, jak udělat třeba
hiphopový beat. Budete se
moci seznámit s nejrůznějšími internetovými hudebními aplikacemi a programy. Dostanete také tipy,
jak a kde hledat zajímavou
hudbu nebo videoklipy.
Marie Čtveráčková
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Raper z děcáku Jiří Kučera:

Neměl jsem se komu svěřit,
k rapu mě zavedla samota
Talentovaný raper z DD Hrotovice má na YouTube víc jak 12
tisíc zhlédnutí. Je mu 21 a na průmyslové škole v Třebíči
studuje obor autoklempíř. „Kučís”, jak si sám říká, píše ve
svých písních o životních zkušenostech.
O jedné z nich rapuje
v nové studiové nahrávce
„Táto kde jsi byl”, kterou
si na YouTube můžete
poslechnout. V poslední
době jsme mohli Jirku
zahlédnout na obrazovkách TV Barrandov nebo
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dokonce zaslechnout
na vlnách rádia Kiss
Publikum. Zámeček přináší rozhovor s raperem,
který přiznává, že i v jeho
věku mu chybí rodiče a že
by chtěl vrátit čas.

Jaké byly tvé začátky
s rapem?
K rapu jsem přišel ve 13
letech, když jsem brouzdal
po internetu a objevil jsem
skupinu H16. To v té době
byla skupina, která mě
v mém pubertálním věku
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velice zaujala. Jak šly roky
vpřed, začal jsem hledat
něco víc. Zůstal jsem u
stejného žánru, ale začal
jsem rap vnímat trochu
jinak, a proto jsem hledal
rapery, kteří mají texty
o životě nebo takové texty,
které by se mohly přiblížit
k tomu, co prožívám. Jsou
to hlavně Dave a Sony a
guNy. Díky nim jsem přišel
na to, co to doopravdy rap
je. Ukázali mi sílu slova.

Proč ses rozhodl „sílu slova”
využít?
No to je takové složité.
Hlavně mě k tomu zavedla
moje životní situace, když
jsem ve 14 letech přišel do
dětského domova. Začátky
byly pro mě strašně těžké.
Neměl jsem skoro žádné
kamarády, tím pádem jsem
se neměl komu svěřit.
Neměl jsem komu říct
svoje problémy.
Takže se dá říct, že mě
k rapu zavedla samota.
Napadlo mě se vypsat na
papír. Začal jsem psát texty, hlavně o mém životě, ale
z toho později vyplynulo, že
je to i o spoustě jiných lidí,
protože na světě nejsem
sám, kdo žije bez rodiny.
Objevil jsem věc, které mě
baví a zároveň naplňuje.
Podle mého názoru má každý člověk nějaký talent, jen je
potřeba ho v sobě najít.
Proč vlastně vyrůstáš
v děcáku?
V desíti letech mě opustila

máma. Bydlel jsem 3 roky
u babičky, ale vzhledem ke
zdravotním důvodům jsem
nemohl být nadále u ní. Šel
jsem do Diagnostického
ústavu v Brně. Byl jsem
tam asi 3 týdny a mohl jsem
si vybrat, do jakého domova
půjdu. Do domova jsem
se dostal z toho důvodu,
že jsem z rodiny neměl už
skoro nikoho. Tátu jsem nikdy nepoznal, mámu jsem
neviděl 8 let a se sestrou to
mám podobně.

Máš rodinu, má to však své
ale...
Mám mámu, babičku
a sestru, jen tátu jsem
nikdy nepoznal. Ani z jedním člověkem teď bohužel
nejsem v kontaktu. Z celé
rodiny mi nejvíc chybí moje
sestra, protože to je jediná
osoba, která nemohla za to,
co se mně v životě přihodilo. Musím přiznat, že i v
mém věku mi rodina dost
chybí, ale učím se s tím žít
a jednou si budu moct říct,
že jsem se dokázal postavit
na vlastní nohy sám.
A samozřejmě mně to dá
i zkušenosti do života, tím
myslím, s výchovou mých
vlastních dětí.
Sourozenců mám dokonce
asi několik, ale vím jen
o nevlastní sestře. Ta bydlí
se svým vlastním tátou
a ten si bohužel nepřeje,
aby se mnou přišla do
kontaktu. O svých dalších
sourozencích nevím bohužel nic.

V mém příběhu se vidí spousta
dětí z dětských domovů

Vystupuješ někde na akcích?
Ano, sice nevystupuji na
veřejných akcích, ale to mě
vůbec nevadí. Začal jsem
vystupovat v 19 letech a to
na Nejmilejším koncertě
s vlastní tvorbou. Název
písničky byl „Můj příběh”.
Ta písnička je hlavně
z mého života, ale později
jsem přišel na to, že se
v mém příběhu vidělo
spousta jiných dětí
z dětských domovů a to mě
samozřejmě hodně motivovalo. A teď je skoro pravidlem, že každý rok na této
akci vystupuji.
Jaké byly první reakce na to,
co děláš?
Samozřejmě byly odlišné.
Někteří z toho byli nadšení,
další se mi i smáli.
A v takovou chvíli si člověk
uvědomí, jací vlastně lidé
doopravdy jsou. Ale našli
se i kamarádi, kteří se mě
snažili pomoct. Myslím
moje první nahrávky nebo
mě také motivovali, abych
v tom, co dělám, pokračoval. Když jsem od kamarádů slyšel taková slova,
začal jsem si víc věřit. Řekl
jsem si, že každý člověk
musí mít nějaké cíle
a nějaké sny! Ať už je cesta
jakákoliv, pro svůj sen člověk musí dřít!
Jak ty osobně vnímáš vyrůstání v dětském domově?
Jsem rád, že takové zaříze41
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ní vůbec existuje. Protože
kdyby tomu tak nebylo,
hodně dětí by skončilo
hodně špatně. Spousta
mých kamarádů, co mám
v dětském domově, na toto
zařízení nadává. Z jedné
strany to chápu, nechtějí
být v domově, to asi nikdo,
ani já ne. Ale musíme si
uvědomit, že kdyby domovy
nebyly, kde bychom byli?
Je jasné, že rodina chybí
každému. Každý chce mít
milující matku a tátu, ale ne
všichni mají takové štěstí.
Proto jsem rád, že můžu
být v domově. Dá se říct, že
domov ze mě udělal lepšího
člověka, ukázal mi cestu
dobra. Poznal jsem zase
po dlouhé době, co je to
42

mít rád. A mimo to mi tady
kromě rodiny nic nechybí.
Takže na dětské domovy
mám názor dobrý.
Napsal jsem zatím kolem
dvaceti textů

Skládáš si texty, kde se rodí
nápady?
Je to moje nejoblíbenější
činnost. Můžu říct, že každý
text, co jsem složil, vznikl,
když mi bylo opravdu nejhůř. Když mě něco trápilo
nebo chybělo. Neskládám
texty jen o sobě, když mě
zaujme příběh někoho
jiného, snažím se tu jeho
situaci nějak vystihnout
a složit o tom nějaký text.
Napsal jsem kolem dvaceti
textů, do toho nepočítám ty,
které mám rozpracované.

V dnešní době má spousta lidí mnoho problémů.
V textech se to snažím
vystihnout tak, aby se ti lidé
netrápili a spíše jim dodat
odvahu. Někteří lidé na
světě jsou na tom ještě hůř.
Každý člověk své problémy
vnímá jinak. Pro někoho ten
náš velký problém může
být maličkostí. Dá se říct,
že rap je i vyjádření svých
pocitů. Když mě něco štve,
složím o tom text, abych
se k té věci mohl nějak
vyjádřit.

Hudbu si k textům tvoříš
sám?
Hudbu ne, věnuji se hlavně
textům. A v mém okolí nikoho takového ani neznám.
Naštěstí existují takzvané
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free beaty. Jsou volně ke
stažení a nejsou k tomu
žádná autorská práva, tím
pádem je to zcela legální.
Většinou jsou to lidé, kteří
ty své instrumentály dají
na internet a nechávají to
volně k použití ostatním
lidem.
Vždycky tu pravou instrumentaliku musím najít.
Když se mi nějaká zamlouvá, pak se snažím složit
text. Je možné, že to někdo
odsuzuje a nazývá to krádeží, ale tak to určitě není.
Znám spoustu i známých
raperů, kteří tuto možnost
využívají. Ale kdo ví, třeba
se začnu věnovat i skládání
beatů.

si říkám, lepší než bych
nedělal nic.

Na YouTube máš zatím
něco přes 12 tisíc zhlédnutí.
Barrandov o Tobě natáčel,
můžeme Tě slyšet i v rádiu...
No podle mě to moc
zhlédnutí není. Je pravda,
že taky to moc nepropaguji. Ale určitě je to úspěch.
Vím o lidech, kterým se má
tvorba opravdu líbí, a zase
naopak jsou lidé, kteří mou
tvorbu rádi nemají.

Většinu svých nahrávek
mám nahraných ve špatné
kvalitě až na předposlední,
ta je nahraná ve studiu,
jmenuje se „Kučís -Tři
kapitoly” a ta měla podle
mě úspěch. Takže spíše
vnímám ty lidi, kterým se
to líbí, a vážím si toho. Těch
negativních komentářů si
nevšímám. Prostě půjdu si
za svým, i kdyby se jim to
nelíbilo.
Albín Balát, Lukáš Kotlár

Jaké jsou tvé sny do života?
Můj největší sen je, abych
měl po dlouhé době zase
rodinu, aby se třeba zase
urovnaly moje vztahy
s rodinou. A i kdyby se mně
nesplnil tento sen po této
stránce, založím si svoji
rodinu a dám svým dětem přesně to, co já jsem
od svých rodičů bohužel
nedostal.

Máš i jiné zájmy?
Určitě, mezi mé zájmy kromě rapu patří hlavně sport.
Hraji závodně fotbal, rád
chodím do posilovny, protože tam se dokážu nejvíc
odreagovat a ještě
k tomu mám pocit, že něco
pro sebe dělám. Vždycky
43
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Na cestě

za vévodou

Foto: DDŠ Veselíčko

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu:
Pro děcáky především výzva, která stojí za to
Zámeček se bude od
tohoto čísla více věnovat
Mezinárodní ceně vévody
z Edinburghu neboli The
Duke of Edinburgh´s award
(DofE). Nevíte, o co jde? Jak
funguje tento program a co
dětem a vychovatelům z děcáků vlastně nabízí? O tom
jsem si povídal s ředitelem
celého programu Ondřejem
Lochmanem. V projektu
je už nyní zapojeno okolo
60 dětí z děcáků a dalších
700 studentů z celé České
republiky. Po celém světě
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se do programu DofE Award
zapojilo už 8 milionů mladých lidí ze 140 zemí. Kromě
informací vám v tomto čísle
představíme DDŠ Veselíčko,
který je v tomto programu
zapojen 5 let.

získá, vrací je tam, kde jsou
potřeba. A to i právě do dětských domovů, výchovných
ústavů a dětských domovů
se školou. Zapojení domova
do programu vyjde Kancelář
DofE na 40-80 tisíc korun.

Minulý rok bylo v projektu
zapojeno 1 030 účastníků,
každým rokem účastníci
přicházejí a odcházejí.
Z domovů je součástí
programu 50-80 účastníků. Jedná se o neziskovou
organizaci, která když peníze

Účastníci programu mohou
získat finanční podporu z
fondu DofE. Za tuto částku
se školí minimálně dva až tři
pracovníci z domova, dodávají se vzdělávací materiály,
i přes půl republiky vysílá
DofE do domovů své pra-
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covníky. Organizace nadále
přispívá na potřebné vybavení, cestovné na expedice
a podporuje také jednotlivce
v případě objevení talentu
pod podmínkou, že to rozvíjí
vzdělání. Nejde o zaplacení
počítače nebo mobilu z toho
důvodu, že si to děti nemůžou dovolit - nadace však
pomůže najít stáž ve firmě
s mobilními aplikacemi nebo
zaplatit IT kurz.

Úrovně

Bronzová - od 14 let

Věnování se
4 aktivitám
(talent, sport,
dobrovolnictví, expedice)
celkem 3
měsíce + vybrat si jeden náročnější cíl a tomu se věnovat
navíc 3 měsíce. Expedice
musí trvat aspoň 2 dny a 1
noc. K získání Bronzové ceny
je třeba 6 měsíců.

Stříbrná - od 15 let

Věnování
se 4 aktivitám (talent,
sport, dobrovolnictví,
expedice)
celkem 6 měsíců + vybrat si
jeden náročnější cíl a tomu
se věnovat navíc 6 měsíců.
Expedice musí trvat aspoň
3 dny a 2 noci. K získání
Stříbrné ceny je tedy třeba
minimálně 6 měsíců v případě držitelů Bronzové ceny
a minimálně 12 měsíců v

případě, že účastník začne
až touto úrovní.

Zlatá - od 16 let

Věnování se
5 aktivitám
(talent, sport,
dobrovolnictví, expedice,
akce s pobytem) celkem
12 měsíců. Pokud nejste
držiteli Stříbrné ceny, vybrat
si jednu, v níž se stanoví náročnější cíl, kterému se bude
věnovat o 6 měsíců déle.
Expedice musí trvat aspoň
3 dny a 2 noci, akce s pobytem nejméně 5 dní a 4 noci.
K získání zlaté ceny je tedy
třeba minimálně 12 měsíců
v případě držitelů stříbrné
ceny a minimálně 18 měsíců
v případě, že účastník začne
až touto úrovní.

Co je cílem programu?
Jde o motivaci a překonání

nových výzev a posunout se
výš. Důležité je také ocenění, které se při úspěšném
absolvování úrovně dostaví!
Setkání s lidmi, co už v životě
něco dokázali a pocítění, že
i vy jste něco dokázali
a můžete v tom pokračovat.
Kdo má chuť se sebou hnout
a neříkat si, že je ve špatné
situaci, má příležitost.
Dětské domovy k tomu vede
především „zastřešení”
aktivit, které už třeba dělají,
a také následné ocenění.
Vychovatelé mají obavy
s expedicemi stejně jako uči-

telé na školách (gymnáziích),
protože účastníkům třeba
ještě nebylo 18 let. Dělá se
to tak, že za skupinou jde
„strážný anděl“ ve vzdálenosti cca 300-500 metrů. Jde
za nimi, nic nedělá, nic neřeší a na konci dne si vše se
skupinou vyhodnotí nebo se
používá systém check-pointů, na kterých se kontroluje,
kde se skupina nachází.
Všechno je jednou poprvé…
Stává se, že někteří jdou poprvé takzvaně „do divočiny”
a musí se o sebe postarat.
Poprvé například vyráží pod
stan, protože buď je pod stany nikdy nikdo nevzal, nebo
si je nemohli dovolit. Člověk
si může vyzkoušet věci, které
by nevyzkoušel pro svoje
dobro a vyzkoušet si, jaké
to je fungovat s papírovou
mapou a třeba celých 5 dní
bez mobilů.

Ředitel DofE Ondřej
Lochman:
Je to bublina, která nesplaskne a vynese vás výš
“Budeme rádi, když nás
osloví dětské domovy. Co
se týče podpory jednotlivců,
třeba se 10 kluků a holek,
pustí se do programu, budou
na sobě ve 4 sekcích dřít a já
budu mít o to větší radost
a snažit se sehnat co nejvíce
příležitostí, aby si potom sehnali lepší práci a potkali se
se zajímavými lidmi. Jeden
úspěšný příběh může potom
být symbolem 20 dalších.”
pokr. na další straně
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Jak to vidí kluci z DDŠ Veselíčko?
Program si užívají i v Unhošti, Litoměřicích, Kralupech,
Novém Jičíně, Těrlicku a Hodoníně
DDŠ Veselíčko se do programu DofE zapojilo v roce
2010. Aktivity v rámci programu dělali už několik let
předtím a zapojením podle
slov pana ředitele vše “zastřešili”. V současné době
má domov již tři proškolené
vedoucí, letos je v programu zapojeno 6 kluků.
Jsou držiteli Bronzových
cen a nyní už pracují na
Stříbrných úrovních!

sopustní vodění medvěda a
Mikulášskou nadílku. Kluci
také v průběhu celého roku
vyrábí pro seniory dárky v
keramické dílně.
V rámci dobrovolnictví
založili v domově novou
tradici - organizaci netradičního sportovního dne
Veselíčko trofej.
Na expedice jezdí především poznávat krásy
Moravy. V rekreačním
sportu se kluci nejčastěji
zapojují do pěší a cykloturistiky, stolního tenisu,
posilování a střelby. V
dovednosti si kluci nejčastěji vybírají základy tábornických dovedností, práci
v keramické dílně, hru na
klavír nebo kytaru, výtvarné a rukodělné činnosti a
konverzaci v cizím jazyce.

A dam:
Naučil jsem se tábořit

Program DofE plním již
druhý rok. Za tu dobu jsem
se toho spoustu naučil
a prožil jsem spoustu dobrodružství. Naučil jsem se
pracovat s keramickou hlínou, tábořit a zlepšil si svou
fyzickou kondici. Obdržel
jsem bronzový stupeň za
aktivity, které jsem
v programu splnil.

Robert:
Podívám se někde, kde
jsem ještě nebyl
Jsem v DofE, protože mě
těší, že můžu dělat něco
pro druhé. Zažívám
i zábavné aktivity, které si
užívám. Podívám se někde,
kde jsem ještě nebyl. Líbilo
se mi, že když jsme jeli
na kolech na expedici na
Těšíkov, bylo to pro mě
i jako zátěžový test. Jinak
Oblasti programu:
mě strašně těší, že jezdím
• Rozvoj talentu (hra na hudební nástroj, keramika,
dělat všelijaké akce, najazyky)
příklad do domova seniorů
• Sportovní aktivita (zlepšení sportovních výkonů, týmové v Pavlovicích. Líbí se mi,
nebo individuální sporty)
jak se ti staří lidé umí tak
krásně usmívat, vždycky si
• Dobrovolnictví (seznámení s lidmi, se kterými by se
představuju, že museli zažít
účastník třeba běžně nesetkal)
krásné věci. V únoru jsme
• Dobrodružná expedice (výzva k překonání obav z nebyli u stařečků na vodění
známého)
medvěda. Byl jsem v masce
• Akce s pobytem (pro zlatou úroveň: tábor, vzdělávací
havajské tanečnice a byla
program, zajímavé aktivity
to legrace. Chci a budu dě-

V rámci dobrovolnictví spolupracuje Veselíčko
s domovem pro seniory
z nedaleké vesnice, s místní
mateřskou školou, organizuje brigády a podílí se
na úklidu obce, zámecké
zahrady i okolí. Organizují
pro seniory setkání spojené
s kulturním vystoupením,
stavění a kácení májky, ma-
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lat DofE dál, když to půjde.
Je to pro mě i moc příjemná změna v týdnu.
Sebastián:
Mým snem je setkat se s
princem z Edinburghu
DofE mě začalo bavit,
protože tak využiju volný
čas. Je taky mojí cestou ke
zlepšení – chci se naučit
hrát na klavír, chodím pravidelně v pátek a někdy
i v sobotu pracovat do keramické dílny. Ve sportu jsem
si dal za úkol posilování,
a to mě baví. Posilování mi
jde, ale klavír zatím moc
ne, ale baví mě to, tak se
snažím a uvidíme. Mým
snem je setkat se s princem z Edinburghu.
Ivo:
Lákaly mě zážitky, na které bych mohl vzpomínat
Do DofE jsem se přihlásil,
protože mi to v domově
nabídli a taky mě lákalo

účastnit se zajímavých akcí
a zájmových činností, při
kterých by mi rychle
a zajímavě utekl čas, které
by mě bavily, a ze kterých
bych měl hezké zážitky
a s radostí si na ně pak
v životě vzpomněl.
To jsou třeba aktivity, které
děláme pro staré lidi
v domově pro seniory. Tak
třeba - vodili jsme tam při
masopustu medvěda

a byli převlečení za bytosti
z pohádek a jiné. Já osobně
jsem byl za Červenou
Karkulku. Hráli a zpívali
jsme písničky při kytaře
a máme z toho spoustu
fotek. Staroušci se na nás
smáli a byli rádi, že jsme
tam s nimi. Ještě než jsem
začal chodit do DofE, tak
jsem byl pozvaný jako host
na expedici na kolech. Tak
teď už si dovedu představit,
co mě na expedici čeká.
Všechny další akce a práce
v DofE mi zpříjemňují pobyt
v DDŠ a naplňují volný čas.
Chtěl bych v DofE pokračovat a prožít ještě víc.
Lukáš Kotlár

VÚ Veselíčko
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Poradna Vteřiny poté a Ligy lidských práv
Nevíš, co má ředitel/ka Vašeho dětského domova právo ti zakázat nebo přikázat? Bojíš
se ozvat, když seti něco nelíbí? I kvůli tomu ti nyní jsou na www.vterinapote.cz k dispozici právničky Ligy lidských práv. Neboj se anonymně zeptat! Tvůj dotaz pomůže nejen
Tobě, ale i desítkám dalších s podobným problémem.

Mobily: proč je nemůžeme mít u sebe?
„Ředitel dětského domova
nám všem odebírá mobily
a můžeme je používat
jenom 2x do týdne 2 hodiny.
Já bych ho chtěl ale mít u
sebe každý den. Co s tím?“
Tomáš
Kamča radí:
Ředitel dětského domova
nemá právo plošně zakázat
používání mobilních tele-
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fonů ani ti nemůže nařídit
mobil odevzdat. Je pravdou,
že podle zákona může ředitel převzít telefon do dočasné úschovy, avšak pouze,
pokud telefon ohrožuje
tvoji výchovu a bezpečnost.
To znamená, že v případě
vyučování nebo nočního
klidu je možné dočasně
zakázat používání telefonu.
Tvoje právo na pravidelný

kontakt s rodinou nebo jinými osobami odpovědnými
za výchovu pomocí telefonu
nemůže být omezováno,
ani pokud je to napsáno
ve vnitřním řádu dětského
domova. Máš tedy mít možnost používat svůj vlastní
mobilní telefon a mít k
němu v podstatě neomezený přístup (mít ho u sebe).
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Sourozenci společně?
„V našem dětském domově
někdy dochází k tomu, že
sourozenci jsou rozdělovaní z pokojů, i když si
přejí zůstat spolu. Je to tak
správně?“
Simona
Anna a Šárka radí:
Sourozenci by správně měli
být umístění do jednoho
dětského domova. Každé
dítě v dětském domově (dítě
s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou) má právo
na to, aby bylo ve stejné
rodinné nebo výchovné
skupině jako jeho sourozenci. Z tohoto práva je
možné dovodit i právo na to,
aby sourozenci byli umístěni na jednom pokoji, budou-li si to přát. Právo být
umístěn společně se svým
sourozencem je nutné
vykládat velmi široce, a to

proto, aby vzájemné
sourozenecké vazby
a vztahy požívaly
dostatečné zákonné ochrany a sourozenci od sebe
nebyli bezdůvodně oddělováni. Právo sourozenců
bydlet na společném pokoji
je chráněno i základním
dokumentem o lidských
právech v České republice,
tedy Listinou základních
práv a svobod.

k násilí, psychickému týrání
nebo třeba k motivování
mladšího sourozence
k trestné činnosti. Oddělení
sourozenců v žádném
případě nesmí být aplikováno jako trest za neplnění
povinností, špatné známky
ve škole nebo za špatné
chování.

Sourozenci s nařízenou
ústavní výchovou mohou
být rozděleni do různých
výchovných skupin pouze
výjimečně, a zejména z výchovných důvodů. Umístění
ve společném pokoji by musely bránit nějaké závažné
okolnosti ve vývoji
a vztazích mezi sourozenci.
Rozdělení by bylo možné
odůvodnit v případě, že by
mezi sourozenci docházelo

Respektovat se tedy musí
především přání sourozenců na sdílení pokoje
a možnosti být si nablízku. Například u mladších
dětí si dobře dovedeme
představit, že jim přítomnost staršího sourozence,
ke kterému mají důvěru,
může usnadnit usínání.
Rozdělování sourozenců
z pokojů v domově není
správné.

Kdo vám radí?

Vteřina poté je nezávislou platformou pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu. Usiluje o to,
aby práva dětí vyrůstajících v zařízeních institucionální péče byly nejvyšší možnou hodnotou.
Snahou organizace je posílit hlas dítěte a mladého člověka, který se v institucionální péči
nachází a být jeho prostředníkem ve vztahu k institucím, které o životě v ústavních zařízeních
rozhodují.
Liga lidských práv hájí práva a svobody všech lidí. Prosazuje změny, které zlepšují kvalituživota v České republice. V oblasti ochrany práv dětí se snaží zajistit, aby všechny děti vyrůstaly
v rodině a nikoli v ústavu a v případě, že již žijí v ústavu, aby jejich práva byla respektována.
Na dotazy odpovídají tři právničky Kamča, Šárka a Anna. Pokud potřebuješ poradit i ty, napiš
na facebook Vteřiny poté nebo na mejly:
sduskova@llp.cz, ahofschneiderova@llp.cz, kholoubkova@llp.cz.
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Vysoká škola? Nenechte se odradit
„Vteřina poté přijela do našeho domova v Kroměříži.
Radovan mi poradil se školou a díky němu dnes studuji
prestižní vysokou školu,“ říká Natálie Mikulová.
Představíš se mi, prosím?
Jmenuji se Natálie, je mi
20 let a v současné době
studuji na Vysoké škole
finanční a správní obor
Marketingová komunikace. Před vysokou jsem
studovala na gymnáziu v
Kroměříži, kde je také můj
dětský domov. Bydlím tam
už devátým rokem. Mám
tři sestry. Má starší sestra
studuje v Brně na NEWTON
College. Jsem na ni pyšná.
(pozn. redaktora: NEWTON
College je nejlépe hodnocená soukromá vysoká škola
v ČR za rok 2012, 2013,
2014)

Na vzdělání záleží

Dětský domov Kroměříž si
velmi zakládá na tom, aby
„jejich“ dětem bylo dopřáno
kvalitní vzdělání.
Ano, starají se. Ale já i sestra jsme se snažily dostat
na ty školy samy.
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Co jsi pro to musela
udělat? Studuješ na
soukromé vysoké
škole, daleko od
tvého DD.
Spojila jsem se
s mým kamarádem Radovanem
(členem Vteřiny
poté). A ten mi
poradil, kde získat
veškeré informace. Praha 10
nabízí finance na
úhradu školného
i na ubytování. A
sestře školu zaplatila Nadace
Terezy Maxové
a ubytování jí
hradí organizace Dejme
dětem šanci.

Sponzory jsem si našla
sama

Vede mě to k závěru, že jakékoliv dítě v dětském domově
může studovat, i přesto, že
jím vybraná škola není zrovna levná záležitost. Jaký máš
na to názor ty?
Myslím si, že každý
může studovat
jakoukoliv školu.
Musí ale vynaložit snahu na to to
dosáhnout. Tety
v domovech můžou

říkat, že
je to drahé a na školu nebo
ubytování na koleji domov
nemá. Ale nenechte se
odradit. Já třeba řekla, že
si sponzory najdu sama.
Zařídila jsem si to a jde
to! Podepsala jsem v 18
letech smlouvu s dětským
domovem, a pokud budu
studovat, tak mohu bydlet
v dětském domově. (pozn.
redaktora: každé dítě
starší 18 let připravující
se na zaměstnání studiem
má nárok na plné přímé
zaopatření, tj. podporu
domova).
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Ve Vteřině mě baví

pomáhat a radit dětem
Jak ses dostala do Vteřiny?
Já jsem se tam dostala
přes Radovana. Oni vlastně
přijeli k nám do domova na
víkendový výjezd. Měli pro
nás připravený program a s
Radovanem jsem se hodně
bavila o vysoké škole. V té
době jsem ještě studovala
na gymnáziu a uvažovala jsem, kam půjdu dál.
Díky tomu, že jsem měla
někoho, kdo mi pomáhal
se získáním informací
ohledně školy, jsem začala
uvažovat, že je to skvělá věc
a Vteřina mě začala více
zajímat. Jsem ráda, že jsem
dnes její součástí. Budu se
snažit pomáhat a radit dě-

tem v dětských domovech,
tak jako Radovan pomáhal
mně.

Čemu se věnuješ ve Vteřině
poté?
Momentálně se soustředím na otázky do sekce
Soutěže. Baví mě na tom,
že se může zapojit kterékoliv dítě, mladistvý z DD.
A pokud správně zodpoví otázky, jeho jméno je
vhozeno do výherního koše
a jednou za dva měsíce je
slosování. Výherci jsou vždy
tři. Myslím si, že vyhrávat
baví každého. Tak proč to
nezkusit?

Buďme
VESPOJENÍ,
stojí to za to.

Sdružení VESPOJENÍ už
v mnoha dětských domovech
znají. Co je u nás nového?
Od loňského roku postupně
ožívá zahrada a dům v Meclově
na Domažlicku. Manželé
Buriánkovi vyměnili pohodlí
městského bytu za blízkost příAlex Chludilová rody a budují chráněné bydlení
pro ty, kteří opouštějí dětské
domovy a nemají kam jít.
Domov Meclov umožní
klidnější vstup do života 3-4
mladým lidem současně. V
současné době je v Meclově
ubytovaný první klient a brzy
přibyde další nájemník z
Domu sv. Vavřince. Z darů se
podařilo v jedné z místností
zřídit také posilovnu.

Chcete vědět více?
• 777 684 565
• info@vespojenios.cz
• www.vespojenios.cz

51

Neziskovky | LETNÍ DŮM

Letní dům na cestě po Africe, Asii i Americe

Objevování světů
které zde chcete mít, je zde
místo pro vaše sny i přání.
Svůj svět jsme malovali,
stavěli a vyráběli, jak kdo
chtěl, a než jsme opět prošli branou zpátky, kousek
z kouzelného světa jsme si
vzali na památku v malinké
krabičce. Připomíná nám,
že si ho alespoň část neseme v sobě dál.

První prázdninový víkend
v únoru jsme se vypravili
s dětmi z Krompachu
a Písku na chalupu Piktych,
abychom se společně vydali
na cestu kolem světa. Na té
nás doprovázel dobrodruh
a cestovatel Věnceslav
Okurek, se kterým jsme
navštívili Afriku, Asii
i Ameriku a poznávali
barvy, zvuky i chutě těchto
kontinentů. Během cesty
po Africe jsme si vyzkoušeli
malování na africkou hudbu
a také si společně zabubnovali. V Asii jsme rozehráli
dávný japonský příběh o
rybáři Urašimovi a každý si
vyrobil svou zvonkohru, do
které mohl vepsat své tajné
přání. V Americe jsme pak
podnikli dobrodružnou vý52

pravu po stopách modrého
bizona.

Pobyty jsou realizovány
díky podpoře MPSV a mnohým individuálním dárcům.
Volnočasové aktivity podporuje MŠMT.
Letní dům

O měsíc
později jsme
se na Piktych
vydali znovu
společně
s dětmi
z Dolních
Počernic
a Klánovic.
Kouzelnou
branou jsme
vstoupili
každý do
svého kouzelného světa.
V takovém
světě funguje
vše tak, jak si
přejete, jsou
tu věci i lidé,
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Nadace The Kellner Family Foundation

Do 31. 5. můžete žádat
o stipendium
Nadace The Kellner Family
Foundation pomáhá nadaným studentům zaplatit
náklady spojené se studiem
na univerzitách v zahraničí
i v České republice. Žádosti
o podporu z projektu
Univerzity ve školním roce
2015/2016 je třeba odevzdat
do 31. května 2015.
Projekt UNIVERZITY je
pro české studenty, kteří
chtějí studovat na prestižních zahraničních a českých univerzitách v rámci
programů Undergraduate
Study. Žadatelé o příspěvek
musí dosahovat výborné
studijní výsledky a zároveň
prokázat, že složité sociální
zázemí by pro ně mohlo být
překážkou pro absolvování
univerzitního studia.
O příspěvek z projektu
Univerzity je potřeba požádat Nadaci The Kellner
Family Foundation písemně.
Prvním krokem je odeslání
vyplněného elektronického
formuláře na webu nadace:
www.kellnerfoundation.cz/
univerzity/?page=10000.
Druhým krokem je zaslání
písemné žádosti o nadační
příspěvek, včetně všech

požadovaných příloh, na
adresu nadace:
Nadace The Kellner
Family Foundation
Evropská 2690/17
P.O. BOX 177
160 41 Praha 6.
Každá žádost musí obsahovat odůvodnění výběru
univerzity a její umístění
v celosvětovém či evropském žebříčku, potvrzení o současném studiu
střední či vysoké školy,
kopii dokladů o jazykových
zkouškách, doporučení
člena pedagogického sboru
nebo osoby podílející se na
akademickém/uměleckém
rozvoji (rozumí se jí například trenér, učitel hudby,
patron, vedoucí uměleckého
tělesa či vědeckého kroužku
apod.), doklady o finanční
situaci rodiny (potvrzení od
zaměstnavatele
o výši příjmů, daňová přiznání, doklad o pobíraných
sociálních dávkách apod.)
a vlastní esej na téma „Moje
zájmy a plány do budoucna“
v anglickém i českém jazyce
o rozsahu max. 1000 slov.
Důležitou součástí je také
vlastní finanční rozvaha, kde
student popíše, jak vysoký

příspěvek potřebuje a co
všechno dokáže hradit
z vlastních zdrojů.
V tomto školním roce podporuje nadace 57 studentů
z České republiky, kteří studují například na University
of Oxford, University of
Cambrige, Yale College či
Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
Jitka Tkadlecová,

Počet studentů s grantem
projektu Univerzity
v jednotlivých zemích
34

Velká Británie

10

Česká republika

9

USA

1

Německo

1

Nizozemsko

1

Austrálie

1

Kanada
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Průvodce na cestě k dospělosti

Roz(h)led
Pamatujete si, čím jste
chtěli být jako malí?
Princeznou, hasičem nebo
třeba pilotem? A dnes?
Docela těžká otázka, že?
Vyvstává ale před každým
z nás. A je jedno, jestli jsi
zrovna u konce základní
školy a přemýšlíš, kam
dál, hledáš praxi nebo se
potýkáš s hledáním zaměstnání. Vždy to je
o tom, co Tě baví, co umíš
a v čem vynikáš nad ostatními. Je to volba důležitá,
ale rozhodně ne jednoduchá. No neboj, my Ti rádi
pomůžeme!
My. Tým lidí z Nadání a dovednosti o.p.s. Říkáš si jak?
Máme pro Tebe jedinečný
projekt Roz(h)led, který Ti
pomůže zjistit, kdo vlastně
jsi nebo spíš kým můžeš být.
Projekt Roz(h)led je určen
všem mladým lidem od 14 do
26 let, kteří vyrůstají mimo
svou biologickou rodinu
a jeho cílem je zdarma jim
zprostředkovat kontakt se
světem práce, seznámit je
s tím, co které povolání v
praxi obnáší, a motivovat je
k výběru budoucí profese
(popřípadě dalšího vzdělávání), která je bude bavit
a naplňovat.
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Co Tě v projektu čeká?
Spousta zajímavých věcí.
Nejen, že zjistíš, jaké
všechny profese existují a
která je pro Tebe ta pravá,
ale podíváš se i do spousty společností – malých
tuzemských i velkých
nadnárodních, vyzkoušíš si
stínování jedné konkrétní
pracovní pozice a v neposlední řadě získáš spoustu
cenných informací a kontaktů. Účastníci minulých
kol se podívali například
do firem jako je Google,
Samsung, Microsoft,
IBM, ŠKODA AUTO nebo
třeba i do České televize.
Projekt je navíc obohacen
o kreativní soutěže, setkání
s našimi patrony Davidem
Svobodou a Ondrou
Polívkou nebo streetartové
aktivity v podání spřátelené
organizace Ulice dětem
o.p.s.

na webové stránce www.
nadaniadovednosti.cz, nebo
si tu můžeš přečíst dojmy
Kryštofa, který se projektu
zúčastnil v minulém roce.
Jsme Tvým průvodcem na
cestě k dospělosti a plnohodnotnému životu. Pokud
by Tě náš projekt zajímal,
napiš nám!
Nadání a dovednosti o. p. s.
je nezisková organizace,
která má za cíl pomáhat
mladým lidem z dětských
domovů a z pěstounské
péče se správným výběrem
studia a se vstupem na trh
práce.
Více informací:
www.nadaniadovednosti.cz.
Kontakt:
info@nadaniadovednosti.cz.
Lucie Mairychová

Víc informací se dozvíš na
našem profilu na FB nebo
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Jaký si to uděláš...
Roz(h)led Samsung Digital
Academy je projekt, který
pomáhá získat cenné rady
a pracovní zkušenosti dětem
z dětských domovů
a pěstounských rodin od
těch nejlepších ve svém
oboru v rámci exkurzí a pohovorů, ke kterým se jen tak
nedostane ani dítě z fungující
rodiny. A za aktivní účast
na exkurzích pro nás byl
připraven tablet nebo telefon
od firmy Samsung, která, jak
jste určitě pochopili, tento
projekt sponzoruje.
Projekt je určen především
pro děti se zájmem
o technické obory, jako jsou
informační technologie,
elektrotechnika, ale také pro
děti, jejichž snem je pracovat
na jiné pozici, kterou IT firmy
nabízení, jako je personalista, účetní, marketér, grafik,
apod. To bylo něco pro
mě. Když jsem se o tomto
projektu dozvěděl, neváhal
jsem ani minutu a přihlásil

jsem se. Na prvním sezení
nás čekalo kariérní poradenství s jednou z nejlepších
kariérních poradkyní v ČR,
PhDr. Petrou Drahoňovskou.
Při příchodu nás milá paní
ředitelka seznámila s programem, který byl opravdu
nabitý. Čekalo nás opravdu
mnoho exkurzí, nejznámější
byly určitě ve společnostech Google, Microsoft, O2
a nesmím zapomenout na
Samsung, kam jsme se podívali jako jedni z mála v celé
České republice. Za velmi
zajímavé považuji semináře
„Nakopni svou kariéru“
a „Jaké si to uděláš, takové
to máš“. Bylo toho ale mnohem, mnohem více, vypisováním všech bych strávil celý
den.
Od tohoto projektu jsem
očekával, že se dozvím něco
o práci, kterou bych chtěl
v budoucnu dělat, a že mi
tento projekt ukáže cestu,
kterou se vydat. A to se mi

také splnilo, po všech super
exkurzích a zábavných
seminářích (najít zábavný
seminář je vážně těžké) jsem
se dozvěděl vše, co jsem
potřeboval, ať už to bylo jak
správně zapůsobit na personalistu ve své vysněné práci,
nebo spoustu odborných
znalostí z exkurzí.
Na závěr celého projektu
nás čekal slavnostní závěrečný večírek, na kterém
jsme si užili spoustu zábavy
(a někteří se i dobře najedli)
a také jsme dostali dárek
od společnosti Samsung,
z kterého jsme měli všichni obrovskou radost. Po
skončení večírku jsme se
museli rozloučit s naší
skvělou partou a skvělými
pracovníky společnosti
Nadání a dovednosti, kteří tu
pro nás byli po celou dobu
trvání projektu a jsou i nadále. S některými účastníky
projektu se budeme od února do června opět setkávat,
a to na soukromých kurzech
angličtiny, které máme díky
obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti
všichni zdarma (ti co měli
zájem). Fotky z akcí a další
informace o tom, co vše
jsme v Nadání zažili, najdete
na www.nadaniadovednosti.
cz.
Kryštof (17)
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Bav se a pomáhej

Milí čtenáři,
právě teď se můžete přihlásit se svými nápady a získat
na ně až 20 000 Kč!!!

až 20 000 Kč!
• Odbornou pomoc při
realizaci projektu formou
školení v Praze a konzultací

O CO JDE?
• Bav se a pomáhej podporuje dobré nápady a
rozvoj mladých lidí. Mladí
lidé si mohou díky tomuto
projektu zrealizovat svůj
vlastní projekt a získat nové
zkušenosti.
• Projekty mohou mít
různá témata (ekologie,
sport, kultura, sociální
oblast atd.), musí však být
prospěšné vašemu okolí,
komunitě a lidem z okolí.

CO K TOMU
POTŘEBUJETE?
• partu kamarádů – přihlásit se může tým o minimálním počtu 5 dětí z DD
• správný věk – v rozmezí
13 – 26 let
• dobrý nápad a chuť udělat
něco záslužného

CO VÁM PROJEKT NABÍZÍ?
• Finanční příspěvek – na
svůj projekt můžete získat
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JAK VŠE PROBÍHÁ?
• Projekt si sami navrhnete
a poté ho budete realizovat.
Proto by se měl týkat něčeho, co vás zajímá a co je
vám blízké. Nápad musí být
zajímavý, a pokud možno
dlouhodobější. Vhodné je

do projektu zařadit akce
pro veřejnost nebo nějakou
skupinu mimo DD.
• Kdykoliv se můžete obrátit na manažerku projektu,
která vám ve všem pomůže
a bude vaše projekty kontrolovat.
• Hodnotící komise vybere
nejlepší projekty, které
budou podpořeny.
• Projekty mohou být
realizovány v termínu od
1.6.2015 – 30.11.2015
• Podmínkou účasti v
projektu jsou 2 víkendová
školení v Praze
CO TEĎ MUSÍTE UDĚLAT?
1. Kontaktujte manažerku
projektu na emailu
veronika.vrzalova@
spoludetem.cz.

SPOLU DĚTEM | Neziskovky

2. Pošle vám formulář
žádosti. Vyplněné žádosti
pak pošlete nejpozději do
30.4.2015 na adresu:
Spolu dětem o.p.s.
Peckova 280/9
186 00 Praha 8

KONTAKT A DOPORUČENÍ:
Svoje žádosti konzultujte
dopředu s manažerkou
projektu – pomůže vám se
sepsáním žádosti, abyste měli co největší šanci
finanční příspěvek získat, především rozpočet

projektu a aktivity jsou pro
hodnocení důležité.
email: veronika.vrzalova@
spoludetem.cz
tel.: 222 317 199

Můžete se inspirovat projekty, které byly zrealizovány
v minulých letech!
Mlaďoši z dětských domovů
například:
• Čistili řeku ve svém
městě.
• Spolupracovali se seniory
z domova důchodců, pro
které pořádali různé akce a
koncerty.
• Pečovali o zvířata z útulku, postavili nové kotce a
pomáhali s čištěním areálu.
• Natočili dokument o životě v dětském domově.
• Uspořádali sportovní
klání ve speciálních disciplínách pro děti z ústavu
sociální péče.
• Upravili městské hřiště
a uspořádali slavnostní

otevření veřejnosti.
• Vytvořili turistického průvodce okolí pro veřejnost.
• Pomocí pejska a canisterapie pomáhali dětem
s různým postižením.
• Cvičili hru na africké nástroje a pořádali koncerty.
• Nacvičili pohádku s tématikou třídění odpadů, kterou
hráli v mateřských školách.
• Vytvořili putovní výstavu
k připomenutí povodní.
• Uspořádali charitativní
koncert, jehož výtěžek
šel dětskému domovu na
Ukrajině.
• Uspořádali velký koncert
pro obyvatele domova pro

seniory.
• Zhotovili úly a starali se
o včely.
• Zorganizovali dětský
den a hry pro děti z celého
okolí.
• Udržovali zahradu zámku
a vyrobili informační tabule
pro návštěvníky.
• Čistili studánky.
• Nastudovali divadelní
představení o době Karla
IV., kterou hráli mentálně
znevýhodněným dětem a
jeli spolu také na Karlštejn.
• Vydali cestopis s fotografiemi a filmem ze svého
putování po kraji.
• Uspořádali 2 dny, kdy si
veřejnost mohla vyzkoušet,
jak se žije postiženým.
• Vydávali měsíčník pro
celé okolí.
• Nafotili fotky, z kterých
vyrobili prodejní kalendář –
výtěžek věnovali pejskům v
útulku.
Těšíme se na Vás
Za Spolu dětem o.p.s.
Veronika Vrzalová
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Pošli nám svou

SELFIE se Zámečkem
můžeš přidat i vzkaz pro kámoše!
Zveřejníme v příštím čísle. Pošli na fcb
Zámečku nebo na
redakce@zamecek.net
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Co se děje v Open Gate?
Sedmý maturitní ples Open Gate v Národním domě
na Vinohradech

Ples oktávy na začátku
února byl pojat ve stylu
nejslavnějšího agenta

s pořadovým číslem 007.
Kromě tančení si návštěvníci plesu mohli zahrát
v Casinu Royal. K vidění

byly půvabné bondgirls, po
parketě se při strhujícím
předtančení a nápaditém
půlnočním překvapení proháněli agenti, sexy kočky
i padouši globálního
charakteru, jejichž pravá
identita i podrobná charakteristika byla odhalena v
Půlnočních novinách, aby
nakonec dobro zvítězilo
a nade všemi těmi lumpy
triumfoval Bond, James
Bond.

Výměnné pobyty ze Španělska a Indie
Celkem 16 studentů k nám
přijelo na návštěvu z partnerské školy I.E.S. Carlos
III de Toledo. Skupina
studentů vyrazí na výměnný
pobyt do Španělska ještě
tento školní rok. Do Open
Gate zavítali také studenti
partnerské školy Dhirubhai
Ambani International
School (DAIS) z indické
Bombaje.
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Zatmění slunce jsme sledovali společně
20.3.,krátce před jedenáctou hodinou dopolední jsme
společně sledovali zatmění
slunce. Částečné zatmění
slunce bylo podle astrono-

mů pro Českou republiku
největším do roku 2026 a
zároveň posledním zde viditelným v tomto desetiletí.

1.ROČNÍK RUN AND HELP: Letos se poběží na pomoc
nevidomému chlapci
Během se celá Open Gate
komunita připojí k prvnímu
ročníku Run and Help a přispěje na dobrou věc. Minulý
rok se v nultém ročníku
podařilo všem z Open Gate
uběhnout dohromady 930
km a vybrat 25 tisíc korun
pro handicapované plavce.
Letos vybrané peníze v
rámci Konta Bariéry pomůžou nevidomému sedmiletému chlapci.

Lukáš Kotlár

Open Gate je soukromé gymnázium, na kterém mohou díky podpoře
Nadace The Kellner Family Foundation zdarma studovat také talentované děti
z dětských domovů. Pokud mají dostatek píle a pevné vůle, mohou získat mezinárodní
maturitu, dostat se na zahraniční univezity a získat skvělé předpoklady pro další život.
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Postav se na vlastní nohy
Vyhlašujeme 7. ročník vzdělávacího projektu Postav se
na vlastní nohy. Do projektu
se může zapojit libovolný
počet vás, čtenářů ve věku
16 - 21 let z jednoho domova
a vždy 1-2 vychovatelé.
Letošní ročník stejně tak
jako ten předchozí je zaměřený na KOMUNIKACI.
Co si pod tím představit?
Našim společným cílem
bude naučit se komunikovat
s okolím. Komunikovat tak,
abych z toho měl já dobrý
pocit a řekl jsem v klidu,
srozumitelně a jasně co
chci.
K čemu je to dobré?
Správně komunikovat je
dobré pro naše vztahy. Ať už

v práci
s kolegy
a nadřízenými, tak
i doma s
partnerem,
rodinou či
s kamarády. Dobře
komunikovat
je důležité i
při hledání
a udržení
zaměstnání. I když se to
nezdá, ale i při hledání bydlení a spolubydlení se dobrá
komunikace hodí.
A v neposlední řadě tu
máme využití komunikace
při vyřizování finančních záležitostí (vyřízení složenek,
vyjednání výše platu, atd.).

Co nás bude čekat?
4 společná setkání v Praze,
a to v květnu, říjnu
a listopadu. Zajímavý vzdělávací program se spoustou
zajímavých aktivit. Exkurze
a návštěvy. Zábavný večerní
program. A pracovat na
sobě budou i vychovatelé.
O VÍCE INFORMACÍ A
PŘIHLÁŠKY PIŠTE NA
jana.kotalova@spoludetem.cz

Projekt je realizovaný
z prostředků:
Zahradnictví Líbeznice,
RWE Česká republika a.s.,
běžcům z Běhu s batohem
a individuálních dárcům.
Těším se na vás v Praze
Jana ze Spolu dětem o.p.s.

62

CIBULE & KEBULE | komiks

Na kole
scénář: Radeczek & Helmut
kreslí: Helmut & Radeczek
hrají: CIbule & Kebule
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Horoskopy
Býku,
jestli cítíš, že něco
není v pořádku, tak to
cítíš správně a konečně si vyměň ponožky.
Už i hvězdy si musí
zacpávat nos!
Štíre,
vylez na nejbližší
kopec a podívej se do
okolí. Kolik věží uvidíš,
tolikrát se na jaře
zamiluješ.

Blíženče,
blíží se léto, tak začni pořádně
cvičit, ať ti to v plavkách sluší,
protože v létě potkáš u vody
miláčka, na kterého už dlouho
čekáš.
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Rybo,
najdi u vás ten nejvyšší strom a třikrát
ho oběhni. Musíš u
toho nahlas křičet své
největší přání, které se
ti přesně za jeden rok
splní.
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Váho,
díky příznivé konstelaci Saturnu a Marsu
máš nyní velkou
šanci napravit věci,
který si v poslední
době pokazil.

Raku,
přestaň
lenošit, je
tu jaro a s
ním spousta energie,
kterou využij
k něčemu
velkému!

vě
ěji
ad
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Střelče,
dopřej si chvíli samoty
bez lidí, zajdi si třeba do
naučné knihovny, tam
určitě davy lidí nepotkáš.

?R

Kozorohu,
letos na jaře
přijde tvoje
velká šance,
ale nesmíš
se bát riskovat!
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Vodnáři,
podle konstelace Marsu a
Merkuru tě brzy
potká moudrý
člověk, který ti
prozradí velké
tajemství.

Berane,
podle konstalace
hvězd Altair a Vega
nastala ta pravá
doba, aby sis začal
poctivě čistit zuby
každý ráno a večer.

Panno,
vůbec nechápu, jak
se to mohlo stát,
ale tvůj horoskop se
nám ztratil. Tak si
počkej na příště!

Lve,
poslední
dubnovou noc
se za tvým
oknem objeví
vzducholoď,
kterou bude řídit krásná víla.
Odletíte spolu
do nebe, budete spolu tančit
po oblacích a
pak zažiješ tu
nejhezčí věc...

Závěrem

Sa m o t a

Velké M ez iříčí
Ka teřina Němcová, VÚ
By la
teď
pa k
kd e

chyba ti srd ce ukáz at
opasti propad at ,
bu du smut ně do bílé pr
spad nu až na sa mé dno,
je jen tiché práz dno.

Kd e není vů bec nic,
su d pryč?!
ta k ku dy vede cest a od
Má m oslepené oči
slyším jen jemné kroky ,
to Sm rt jde ke mě.
ě vstá t ze země
Pokouším se beznad ějn
o toho“,
Proč moje srd ce křičí „D
kd yž je konec všeho?
se ve vodě,
Z ničeho nic ocitla jsem
jenže je na vše pozd ě.

Ahoj Zámečata!
Před pár dny nastala jarní
rovnodennost, takže od teď už
bude tma prohrávat v souboji
se světlem. Je to prazvláštní
čas, kdy se zima loučí a příroda otevírá ospalé oči delším
dnům. Přelom zimy a jara je
krátký okamžik mimořádné
změny energií, které určují
tempo koloběhu života. Veliké
síly změní své směry a jde
to znát, stačí se zastavit a
nadechnout.
Žijeme jen jednou, tak nad
vším moc nepřemýšlejte,
nechte se vést instinktem a
buďte co nejčastěji venku. Kde
jinde než v ryzích a čistých
koutech přírody dostanou
naše smysly tolik podnětů.
Helmut

u
Pla vu na horu bez úspěch
po nádechu,
a lekavě při tom lapám
dolů
cosi st ahuje mě znova
osit o pomoc Bohů.
nezmůž u nic, snad jen pr
...J E KONEC...

Básnička pro Kláru i Toníčk
a
Milá děcka, jse m si jist,
v Zámečku je každý list
popsán poutav ými články,
přečtěte si všechny stránk
y

a pak utíkejte ven,
za okny je krásný den,
svět na všechny volá haló
poběžte ven, je tu jaro!

Helmut

Tvořte Zámeček s námi

• Posílej zprávy a reportáže z vašich akcí + fotky.
• Vyndej z tajného šuplíku
básničky.
• Napiš nám svůj příběh.
• Pošli selfie se
Zámečkem.
albin.balat@zamecek.net
redakce@zamecek.net
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Vyhlašujeme další ročník soutěže v malování pro děti
z dětských domovů a pěstounských rodin, tentokrát na téma:

Moje nejoblíbenější
Moje nejoblíbenější
písnička
písnička.

ve věkových kategoriích 0-12 let a 13+ let – v každé kategorii o tyto finanční odměny:

1.CENA 5 000 Kč • 2. CENA 3 000 Kč • 3. CENA 1 000 Kč
Uzávěrka prací 31. 8. 2015, vyhlášení výsledků do 30. 9. 2015. Každý se může zúčastnit pouze s jedním obrázkem
max. velikosti A3, označeným jménem autora, jeho věkem, názvem a adresou dětského domova nebo pěstounské
rodiny – a názvem namalované písničky. Práce zasílejte pod heslem ING Bank soutěž na adresu:
Nadace Terezy Maxové dětem, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

ING BANK FOND NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM
W W W. I NGNADA CE.CZ

